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المرأة في السعودية

استهالل

يتفق الكثيرون  -في ال�شرق والغرب على حد �سواء–
�أن ح�ضارات الأمم �إنما تنمو وتزدهر �إذا ح�صل التناغم
التام بين المعطى الثقافي والمنجز التنموي .ومن
�شروط النه�ضة �أال يحدث االنف�صام بين هذين البُعدين
الرئي�سين ،و�إال ت�صبح النه�ضة ج��وف��اء ،ال ت�ستلهم
تاريخاً ،وال ت�ستنطق ثقافة ،وال ت�ست�شرف ر�ؤية.
وفي م�سيرة الأمم والح�ضارات  -ال�سالفة والمعا�صرة
 ظلت ال�م��ر�أة ال�ساعد الرئي�س للرجل في المنجزالتنموي والنهو�ض الح�ضاري في كل مجاالته .وطبيعة
م�شاركة ال�م��ر�أة في الم�سيرة الح�ضارية تنطلق من
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�أيديولوجية ك��ل مجتمع وم��ن خ�صو�صيته الثقافية.
فالمر�أة في ال�شرق لي�ست �صورة م�ستن�سخة من المر�أة
في الغرب ،ولن تكون كذلك .حقيقة االختالف هذه
هي �سُ نّة منبثقة من حتمية اختالف المعتقد ،والفكر.
والعقالء المن�صفون هم فقط من يفهم هذه الحقيقة
ويدركها.
والمر�أة ال�سعودية لي�ست بدع ًا من ن�ساء العالم ،فهي
تعي�ش وفق منظومة ثقافية ت�ستلهم الإ�سالم ،وت�ستمد
منه ال�شريعة والقيم والتعاليم ،وتتخذه نبرا�س ًا لها في
حياتها الدنيوية والأخروية .لهذا ال�سبب لم تكن بمن�أىً
عن �شبهات الغرب �أو الم�ستغربين الذين يحاولون فر�ض
�أن�م��وذج ثقافي معين على حياتها ،وه��ي �شبهات عال
وا�صعد دخانها في لُجَّ ة الأحداث التي ع�صفت
�صوتهاّ ،
بكل ما هو ثقافي غير غربي في الآونة الأخيرة.
5

المرأة في السعودية

هذا الكتاب يت�ضمن �أطروحات نظرية هادئة حول
عدد من الق�ضايا ذات العالقة بالمر�أة ال�سعودية� ،أعدَّتها
نخبة من الن�ساء ال�سعوديات� ،شاركهن مجموعة من
الأ�صوات المن�صفة ،من الواليات المتحدة ،وبريطانيا،
وفرن�سا ،واليابان في مجاالت التنمية المختلفة التي
ارتكزت على تناغم الثقافي مع التنموي ،ويدفعن عدد ًا
من ال�شبهات التي تثيرها الم�ؤ�س�سات الغربية عن واقع
المر�أة في ال�سعودية.
و�إ�ضافة �إل��ى الأط��روح��ات النظرية ُي�ق�دّم الكتاب
درا��س��ة ميدانية اعتمدت المنهج العلمي في البحث
واال�ستق�صاء ،تناولت جملة من الق�ضايا التي �أ�س�س لها
الجانب النظري من الكتاب� ،شارك في �إعداد م�ضمونها
ثلة من الن�ساء ال�سعوديات الالتي يتب َّو�أْن مكانة مرموقة
في البناء االجتماعي الن�سوي في المجتمع ال�سعودي.
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غاية هذا الكتاب �أن يعر�ض ق�ضايا المر�أة ال�سعودية
بعيون ال�سعوديات �أنف�سهن ،و�أن ت�صل حقيقة هذا الواقع
 �أي�ضاً– ب�أ�صوات ن�سائية �أخ��رى ،ال ب�أقالم الرجالال�سعوديين ،وال بمن يتحدث عنهن من (الآخر) �أو من
ينوب عنه.

النا�شر
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الدكتورة اجلوهرة بنت �إبراهيم بوب�شيت:
ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية الرتبية جامعة امللك في�صل يف
الدمام .ح�صلت على درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري من جامعة
�أوهايو يف الواليات املتحدة والدكتوراه يف الإدارة الرتبوية والتخطيط
من جامعة �أم القرى يف مكة املكرمة .ع�ضو يف العديد من اللجان
العلمية ،كما �شاركت يف الكثري من امل�ؤمترات واملنتديات وور�ش العمل
داخل اململكة وخارجها .نُ�شر لها عدد من البحوث العلمية باللغتني
العربية والإجنليزية( .ال�سعودية).
الدكتورة �أمل بنت عبداهلل ال�سويح:
تعمل �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية الرتبية للبنات جامعة امللك �سعود
تخ�ص�ص كيمياء ،مهتمة باملجاالت العلمية يف الكيمياء واملجاالت
الرتبوية وخا�صة يف جمال تنمية الذات( .ال�سعودية).
�آن موري�س:
عملت مرا�سلة �صحفية للعديد من ال�صحف الربيطانية،
وكاتبة عمود يف �صحف اللأبزيرفر  Observerوديلي تليغراف
 Daily Telegraphقبل �أن تتفرغ لإدارة م�ؤ�س�ستها اخلا�صة التي
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�أن�ش�أتها عام 1991م ،وهي م�ؤ�س�سة موري�س الدولية املتخ�ص�صة
يف طباعة املجالت وتقدمي اال�ست�شارات الإعالمية املتخ�ص�صة
يف �ش�ؤون العامل العربي والإ�سالمي .وهي كذلك م�ؤ�س�سة تهدف
�إىل تنمية التفاهم بني الغرب والعامل العربي( .بريطانيا).
باربرا فريجي�سون:
مديرة مكتب �صحيفة عرب نيوز  Arab Newsيف وا�شنطن.
ظلت تغطي �أحداث ال�شرق الأو�سط طيلة  25عاماً .مهتمة بالثقافة
العربية والإ�سالمية وتطورات الو�ضع يف ال�شرق الأو�سط .ت�ستعني
بها اجلهات الر�سمية الأمريكية لتثقيف املدنيني والع�سكريني
الأمريكيني املوجودين يف العراق�( .أمريكا).
الدكتورة بدرية بنت �سعود الب�شر:
�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الدعوة والإع�ل�ام يف جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية .ح�صلت على الدكتوراه يف تخ�ص�ص
الدعوة عام 1422هـ (2001م) ،ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية ملوقع
(دعوتها) ،ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الدعوية ،كاتبة
يف عدد من ال�صحف و املجالت ال�سعودية ،ت�شارك يف عدد من
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الدورات العلمية واملهنية يف جماالت الدعوة املختلفة ،مثل� :إعداد
الداعية �إىل اهلل ،وفن الإلقاء ،واخلطابة ،وغريها( .ال�سعودية).
تانيا هو�سو:
حمللة �سيا�سية مهتمة بالثقافة العربية والإ�سالمية والعالقات
ال�سعودية الأمريكية ،والتفاهم ال�سعودي الأمريكي .املدير
ال�سابق للتطوير ،وكبري حمللي البحوث يف معهد بحوث �سيا�سات
ال�شرق الأو�سط بوا�شنطن .ظلت لأكرث من عقدين من الزمان
تتمتع بعالقات مع قيادات ورج��ال �أعمال و ن�ساء يف منطقة
ال�شرق الأو�سط .نُ�شرت كتاباتها وحتليالتها يف �أوروبا والواليات
املتحدة ومنطقة ال�شرق الأو�سط�( .أمريكا).
رقية بنت �سليمان العلوال:
م�ساعدة مديرة �إدارة الإ�شراف الرتبوي يف منطقة الريا�ض.
ح�صلت على درج��ة املاج�ستري يف الإدارة الرتبوية والإ�شراف
الرتبوي من جامعة تني�سي  Tennesseeيف الواليات املتحدة.
�شاركت يف العديد من اللقاءات الرتبوية التي عقدتها الإدارة
العامة للإ�شراف الرتبوي .ع�ضو فاعل وم�شارك يف الكثري من
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اللقاءات واملنتديات الرتبوية داخل اململكة وخارجها ،تعمل حالي ًا
يف معهد الإدارة العامة بالريا�ض( .ال�سعودية).
الدكتورة �سمر ال�سقاف:
عميدة �شطر الطالبات يف جامعة امللك عبدالعزيز متخ�ص�صة
يف جم��ال علم الت�شريح والأج�ن��ة عملت كوكيلة لكلية الطب يف
اجلامعة مدة �أربع �سنوات ورئ�ست اللجنة الن�سائية بالنادي العلمي
ال�سعودي ،ونالت عدد من اجلوائز والأو�سمة منها احل�صول على
جائزة �أح�سن طبيب مقيم من جامعة امللك �سعود ثالث مرات
والرت�شيح جلائزة املركز الدويل البيوغرايف التابع جلامعة كامربدج
باململكة املتحدة للح�صول على لقب املتخ�ص�صة ال�صحية املتميزة
عاملي ًا لعام 2005م (ال�سعودية).
�سهام بنت عو�ض بن �إبراهيم ال�شهري:
م�ساعدة باحث يف مركز الأبحاث يف م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي يف الريا�ض ،ع�ضو اجلمعية الكيميائية ال�سعودية،
ماج�ستري يف الأبحاث الكيميائية من جامعة ري��دجن -اململكة
املتحدة 2005م( .ال�سعودية).
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الدكتورة �سي�س مود:
ح�صلت على �شهادة البكالوريو�س من جامعة ال�سوربون،
دكتوراه يف تاريخ الن�صرانية ،مهتمة بالدرا�سات التاريخية
والفل�سفية ،خا�صة تلك املتعلقة بتاريخ الن�صرانية .متار�س
�أعمال الرتجمة والتدري�س( .فرن�سا).
كارولني مونتاج:
ماج�ستري يف ال�سيا�سة واملجتمع يف ال�شرق الأو�سط من جامعة
لندن .زائرة منتظمة �إىل اململكة منذ عام 1984م ،ومهتمة
بق�ضايا امل��ر�أة ال�سعودية والق�ضايا االجتماعية والتنموية.
نُ�شرت لها تقارير عن التنمية واال�ستثمار والإ�صالح يف اململكة.
من م�ؤلفاتها « :اال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية :فر�ص
امل�شاريع امل�شرتكة»(.بريطانيا).
الدكتورة منرية بنت حممد �صالح العميل:
رئي�سة ق�سم الريا�ضيات يف كلية الرتبية للبنات (الأق�سام
العلمية) .دكتوراه �إح�صاء ريا�ضي .ماج�ستري �إح�صاء ريا�ضي.
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بكالوريو�س ريا�ضيات� .شاركت بالربامج الإثرائية ال�صيفية
التابعة مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز لرعاية املوهوبني .لها اهتمامات
باحلا�سب الآيل ومهارات التفكري (ال�سعودية).
نامي ت�سويجامي:
َت�ع� ّد �أط��روح��ة لنيل درج��ة ال��دك �ت��وراه م��ن كلية درا�سات
التعاون الدويل يف جامعة كوبي يف اليابان ،ح�صلت على درجة
املاج�ستري عن بحثها حول النوع والهوية يف ال�شرق الأو�سط من
معهد الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة اك�سرت يف اململكة املتحدة،
وماج�ستري �آخ��ر يف االقت�صاد ح��ول «ال��دور املتغري للزكاة يف
اململكة العربية ال�سعودية» .مهتمة بو�ضع املر�أة يف العامل العربي
والإ�سالمي .تعمل منذ يناير 2007م باحث ًا زائر ًا يف مركز امللك
في�صل للدرا�سات الإ�سالمية يف الريا�ض ( .اليابان).
الدكتورة ندى حممد جميل برجني:
تعمل �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف الأدب الفرن�سي يف ق�سم اللغات
الأوروب�ي��ة يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف جامعة امللك
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عبدالعزيز ،وح�صلت على جائزة الأداء املتميز ملو�سم حج عام
1427هـ من الهيئة التن�سيقية لأرباب الطوائف لها ديوان �شعر
باللغة الفرن�سية ،وعدد من امل�ؤلفات عن الأدب ال�سعودي باللغة
الفرن�سية حتت الطبع( .ال�سعودية).
نورة بنت عبداهلل بن م�ساعد الفايز:
تعمل حالي ًا مديرة عام الفرع الن�سائي ملعهد الإدارة العامة،
ع�ضو يف عدد من اللجان ،منها :الهيئة اال�ست�شارية للمتحف
الوطني ،الهيئة اال�ست�شارية مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
لرعاية املوهوبني ،لديها العديد من امل�شاركات البحثية والعلمية،
منها :امل�شاركة يف ترجمة كتاب (تدريب القيادات) وامل�شاركة
يف بحث ميداين بعنوان (حتديد االحتياجات التدريبية للقوى
العاملة الن�سائية ال�سعودية يف مدينة الريا�ض( .ال�سعودية).
هدى بنت عبدالرحمن اجلري�سي:
�صاحبة مركز ع�صر الأريبة .بكالوريو�س الرتجمة (فرن�سي،
�إجنليزي ،عربي) من جامعة جنيف يف �سوي�سرا .تولت عدد ًا
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من الوظائف يف القطاع العام وعدة منا�صب قيادية يف القطاع
اخلا�ص .حتظى برئا�سة وع�ضوية العديد من اللجان الوطنية
واملهنية� .شاركت يف تنظيم ع��دة ملتقيات وفعاليات ن�سائية
تتعلق بهموم ون�شاطات وبرامج �سيدات الأعمال يف اململكة.
ح�ضرت و�شاركت يف العديد من الدورات العلمية وور�ش العمل.
(ال�سعودية).
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اإلطار الفلسفي لموضوع الكتاب

تعليم المرأة السعودية:
التاريخ والواقع والتحديات

د .اجلوهرة بنت �إبراهيم بوب�شيت
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مقدمة:
تاريخي ًا م َّر التعليم الن�سائي يف البالد التي ت�شكل الآن اململكة
العربية ال�سعودية بعدة مراحل؛ فقبل الإ�سالم مل يكن املجتمع
العربي معني ًا ب�أي نوع من �أنواع التعليم املربمج �سواء للذكر �أو
الأنثى ،بل كانت اخلربات واملهارات والتقاليد تنتقل من جيل
�إىل جيل عرب التفاعالت االجتماعية التقليدية.
وملا ظهر الإ�سالم حث �أتباعَ ه ذكور ًا و�إناث ًا بقوة على طلب
العلم ،ورفع منزلة العلماء وطالب العلم والإميان على غريهم
ين آ َم ُنوا ِم ُ
نك ْم
من امل�ؤمنني .فالقر�آن الكرمي يقولَ { :ي ْرف َِع ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ُون َخب ٌِير} (املجادلة.)11 :
ين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم َد َر َج ٍ
ات َوال َّل ُه بمِ َا َت ْع َمل َ
َوا َّل ِذ َ
ويف �آية �أخرى يقولِ { :إ مَّ َنا َيخْ َشى ال َّل َه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ا ْل ُعل ََماء} (فاطر:
 .)28و هو خطاب ق��ر�آين موجه �إىل الرجل وامل��ر�أة على حد
�سواء.
ورغم �أنه مل يكن هناك الكثري من املدار�س واملعاهد النظامية
28

المرأة في السعودية

�إال �أن املجتمع امل�سلم ان�شغل بالعلم والتعليم عرب م�ؤ�س�سات يف
املجتمع� ،أهمها امل�ساجد .ورغ��م �أن معظم اجلهود التعليمية
كانت موجهة خلدمة الذكور� ،إال �أن التاريخ الإ�سالمي يزخر
بعدد كبري من العاملات امل�سلمات؛ لعل �أبرزهن و�أ�شهرهن زوجة
الر�سول نف�سه ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،فقد نقلت عن
زوجها النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �آالف الأحاديث التي
يعتمد عليها علماء الدين الإ�سالمي يف و�ضع الأحكام الفقهية،
كما �أن لعائ�شة نف�سها ر�ضي اهلل عنها �آراء فقهية كثرية.
�أعقب مرحلة االزدهار الإ�سالمي فرتات من التخلف عا�شها
املجتمع العربي يف و�سط اجلزيرة العربية خا�صة .وكان العلم
هو ال�ضحية الأوىل لذلك التخلف .وكان للفقر وق�سوة الظروف
املعي�شية �أثر يف تهمي�ش دور العلم ويف حرمان �أفراد املجتمع منه
يف الوقت نف�سه .ورغم حت�سن الأو�ضاع ن�سبي ًا نتيجة دعوة ال�شيخ
حممد بن عبدالوهاب الإ�صالحية� ،إال �أن التقاليد االجتماعية
والأعراف القبلية كانت �أق�سى من �أن تتغري خالل املرحلة الأوىل
من الدعوة.
ورثت الدولة ال�سعودية احلديثة هذا الو�ضع ال�صعب ،وكانت
بحاجة �إىل ق��در كبري م��ن امل�ه��ارة واحلكمة لت�ستطيع �إقناع
29

المرأة في السعودية

جمتمعها .وهذا ما ح�صل �أخرياً.
أ�ستعر�ض م�سرية تعليم املر�أة ال�سعودية
ُ
ويف هذه ال�صفحات �
منذ بداياته املبكرة �إىل الوقت احلايل.
التعليم ما قبل الر�سمي:
كانت الفتاة ال�سعودية قدمي ًا  -مثلها مثل الفتى  -تتلقى
مبادئ العلم عن طريق الكتاتيب .وهي م�ؤ�س�سات تربوية حملية
كانت تقوم على التعليم فيها �سيدة �أو جمموعة من ال�سيدات
حيث يقمن بتخ�صي�ص غرفة يف منازلهن ويتم فيها تعليم
القر�آن الكرمي ومبادئ القراءة والكتابة وبع�ضها يتجاوز �إىل
تعليم احل�ساب وبع�ض �أحكام الدين .وقد يُعلِّم يف بع�ض هذه
الكتاتيب بع�ض العلماء.
�أما متويل هذه الكتاتيب فقد كان يتم عرب ما يقدمه الأهايل
بو�صفه �أجر ًا �شهري ًا للمعلمات ،لكن بع�ضهن كن يقمن بالتدري�س
والتعليم تطوع ًا رغبة يف الثواب من اهلل .وكانت هذه الكتاتيب
منت�شرة يف جميع �أنحاء البالد تقريباً ،فمكة املكرمة وحدها
كان فيها حوايل (ُ )43كتّاباً.
كما كان بع�ض الآباء والأمهات يتولّون تعليم بناتهم القر�آن
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الكرمي ومبادئ القراءة والكتابة يف بيوتهم .وكان من �أ�ساليب
تعليم الن�ساء �إىل جانب الكتاتيب تهيئة �أماكن للن�ساء بجوار
امل�ساجد ل�سماع خطب اجلمع ,و�سماع الدرو�س واملواعظ لأئمة
امل�ساجد.
يف وق��ت الح��ق قامت جمموعة من الأه��ايل بتطوير بع�ض
الكتاتيب لت�صبح مدار�س �أهلية .وقد كانت مدر�سة البنات الأهلية
يف مكة املكرمة التي �أن�شئت عام 1942م �أوىل املدار�س الأهلية
للبنات يف ال�سعودية .ت�أ�س�ست قبل �إن�شاء الإدارة احلكومية املعنية
بتعليم البنات  -الرئا�سة العامة لتعليم البنات  -بحوايل ثمانية
ع�شر عاماً .ومل ينته عام 1949م حتى كانت املدار�س الأهلية
للبنات قد انت�شرت يف جميع �أنحاء البالد؛ ف�إ�ضافة �إىل مكة
املكرمة ن�ش�أت مدار�س �أهلية يف جدة واملدينة املنورة والطائف
واملنطقة ال�شرقية والريا�ض .وقد لقيت الكتاتيب واملدار�س
الأهلية ت�أييد ًا ودعم ًا من احلكومة على �شكل �إعانات مادية
وعينية ,عن طريق مديرية املعارف ثم وزارة املعارف.
وقد ا�ستمر ن�شاط هذه الكتاتيب واملدار�س الأهلية حتى نهاية
اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات من القرن امليالدي املن�صرم عندما
مت �إن�شاء التعليم الر�سمي للبنات يف اململكة العربية ال�سعودية.ويرى
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م�ؤرخو التعليم �أن الكتاتيب واملدار�س الأهلية قدمت خدمات كبرية
للفتيات ،و�أتاحت الفر�ص لهن للتعليم واكت�ساب اخلربات واملهارات
املختلفة املنا�سبة لطبيعة املر�أة وفطرتها.
عقبات واجهت تعليم املر�أة ال�سعودية:
واج��ه التعليم الر�سمي للمر�أة ال�سعودية يف بداياته حتديات
و�صعوبات ع��دي��دة ،الأم��ر ال��ذي ت�سبب يف ت��أخ��ر ظهور التعليم
الر�سمي للمر�أة ثالثني عام ًا من ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية .كان مرد
تلك ال�صعوبات �إىل الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يف اجلزيرة
العربية من جهة ،وم��ا تر�سّ ب من ع��ادات وتقاليد يف اجلزيرة
العربية قبل قيام الدولة ال�سعودية� .أدى ذلك �إىل تراكم مفاهيم
خاطئة وع��ادات �سلبية دفعت بكثري من القوى االجتماعية �إىل
النفور من فكرة التعليم الر�سمي احلديث للمر�أة فرتة طويلة من
الزمن ،مما �ساهم يف احلدِّ من فر�صة املر�أة يف التعلم ،بينما كان
التعليم الر�سمي للذكور خالل هذه املدة قد لقي قبو ًال اجتماعي ًا
وا�سع ًا فانت�شر وح َّل يف كل مدينة وقرية.
ولتخطي هذه العقبات االجتماعية و�إقناع النا�س ب�أهمية
تعليم بناتهم اتَّبعت احلكومة طريق التدرج؛ ف�شجعت و�سائل
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الإعالم  -ال�صحف ب�شكل خا�ص  -على اخلو�ض يف الق�ضية,
و�إثارة املناق�شات حولها ،كما �أقنعت قادة الر�أي بتبنِّي الق�ضية
و�شرح �أهميتها للنا�س .ومت للحكومة ما �أرادت؛ فكرثت الت�سا�ؤالت
ح��ول امل�شروعية الدينية لتعليم امل��ر�أة ،وف��وائ��ده االجتماعية
واالقت�صادية ،وما العلوم التي يجب �أن تتعلمها املر�أة ،و�إىل �أي
مرحلة درا�سية ميكن �أن ت�ستمر الفتاة يف املدر�سة؟ و�صارت
ال�صحف ت�ست�ضيف علماء الدين ووجهاء املجتمع وقادة الر�أي
واملثقفني ملناق�شة الق�ضية والتجاوب مع ت�سا�ؤالت النا�س .كان
هناك �شبه �إجماع  -رغم اختالف الآراء حول نوع التعليم الذي
يح�سن لها  -على �أن تعليم املر�أة واجب ديني وم�س�ؤولية حكومية
يجب على الدولة �أن ت�ؤديها ،بعد �أن توافرت الأ�سباب املادية
واالجتماعية.
�أدت هذه اجلهود �إىل ت�ضا�ؤل املقاومة االجتماعية للتعليم
الر�سمي للمر�أة ،بل �سرعان ما حتول االجتاه االجتماعي �إىل
داعم قوي له ،فاجتهت احلكومة ال�سعودية نحو تعليم املر�أة
بكل قوتها  ,وراحت تدفع املواطنني �إىل املطالبة به ،و�أخذت
املدن والقرى تتناف�س يف حماولة احل�صول على �أكرب قدر من
مدار�س البنات.
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يف عام 1959م َ�صدَ ر مر�سوم ملكي يق�ضي بفتح مدار�س
حكومية لتعليم البنات يف اململكة،وقد ن�ص على �أن ذلك الأمر
جاء تنفيذ ًا لرغبة علماء الدين ،و�أن هدفه تعليم البنات القر�آن
والعلوم الدينية ،والعلوم التي تتم�شى مع العقيدة الإ�سالمية؛
ك ��إدارة املنزل ,وتربية الأوالد .و�أك��د املر�سوم امللكي على �أن
هذا النوع من التعليم لن يكون مدخ ًال لأي تغري يف املعتقدات
والقيم الإ�سالمية ،كما �أنه �سيكون بعيد ًا عن امل�ؤثرات التي قد
ت�ضر الن�شء يف �أخالقهم وتقاليدهم االجتماعية .ون�ص على
ت�شكيل هيئة من علماء الدين ،مرتبطة باملفتي العام للدولة،
وظيفتها الإ�شراف على تنظيم هذه املدار�س ,وو�ضع براجمها,
ومراقبة �سريها .كما ن�ص على �أن تختار للتدري�س فيها املربيات
اللواتي يتحقق فيهن ح�سن العقيدة ,والإميان .كما ن�ص املر�سوم
�أي�ض ًا على �أن ي�ضم لهذه الإدارة احلكومية كل املدار�س الأهلية
التي كانت قد �أن�شئت يف بع�ض مدن اململكة ،ليكون كل الن�شاط
التعليمي الن�سائي خا�ضع ًا لإ�شراف هذه الهيئة.
كان �صدور مر�سوم ملكي بفتح مدار�س حكومية لتعليم البنات
يف اململكة �سبب ًا يف انطالقة كبرية يف جمال تعليم املر�أة ،بد�أت
بت�أ�سي�س الرئا�سة العامة لتعليم البنات عام 1960م التي ان�ضمت
34

المرأة في السعودية

فيما بعد �إىل وزارة الرتبية والتعليم املعنية بالتعليم العام للبنني
والبنات يف ال�سعودية.
�أ�س�س تعليم املر�أة يف ال�سعودية:
ت�ستمد ال�سيا�سة التعليمية يف ال�سعودية مقوماتها من الإ�سالم
الذي تدين به الأم��ة ال�سعودية عقيدة وعبادة وخلق ًا و�شريعة
وحكم ًا ونظام ًا متكام ًال للحياة ،وت�شكل ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من
ال�سيا�سة العامة للدولة.
وق��د ح��ددت وثيقة �سيا�سة التعليم ال�صادرة ع��ام 1970م
جمموعة من الأ�س�س واملبادئ تت�ضمن اخلطوط العامة التي يقوم
عليها نظام التعليم يف اململكة لكل من الذكور والإناث .و�أكدت
الوثيقة على �أن �أهم �أهداف التعليم تعريف الفرد بربه ودينه،
و�إقامة �سلوكه على �شريعة اهلل ،وتلبية حاجات املجتمع ،وحتقيق
�أه��داف الأم��ة .وت�شمل الوثيقة كذلك جميع جوانب العملية
التعليمية يف مراحلها املختلفة من اخلطط واملناهج والو�سائل
الرتبوية والنظم الإدارية.
وقد خ�ص�صت ال�سيا�سة التعليمية عدد ًا من موادها لتحديد
الأ�س�س التي يقوم عليها تعليم املر�أة ال�سعودية ب�صفة خا�صة.
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وتتلخ�ص يف التايل:
 -1ي�ستهدف تعليم املر�أة تربيتها تربية �إ�سالمية �صحيحة
لتقوم مبهمتها يف احلياة ،فتكون ربة بيت ناجحة ،وزوجة مثالية،
و�أم ًا �صاحلة ،ولإعدادها للقيام مبا ينا�سب فطرتها كالتدري�س
والتمري�ض والتطبيب.
 -2تهتم ال��دول��ة بتعليم امل��ر�أة وتوفر الإمكانيات الالزمة
ال�ستيعاب جميع من ي�صل �إىل �سن التعليم ،و�إتاحة الفر�صة لها
يف �أنواع التعليم املالئمة لطبيعتها والوافية بحاجة البالد.
 -3مينع االخ�ت�لاط بني ال��ذك��ور والإن ��اث يف جميع مراحل
التعليم �إال يف دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال.
 -4يتم هذا النوع من التعليم يف جو من احل�شمة والوقار
والعفة ،ويكون يف كيفيته و�أنواعه متفق ًا مع �أحكام الإ�سالم.
تطور تعليم املر�أة يف ال�سعودية:
التعليم العام:
بد�أت الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف العام 1960م بافتتاح
( )15مدر�سة حكومية للبنات ،وو�صل عدد املدار�س �إىل �أكرث
من � 13ألف مدر�سة يف العام 2003م .وكان عدد الطالبات يف
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العام 1960م خم�سة �آالف طالبة فقط ،وو�صل �إىل ثالثة ماليني
طالبة تقريب ًا عام 2003م .هذه الأرقام تدل على القبول الذي
حظي به تعليم امل��ر�أة لدى املجتمع ال�سعودي يف فرتة ق�صرية
ن�سبياً ،فقد انت�شرت مدار�س تعليم البنات يف خمتلف مناطق
البالد وحمافظاتها وقراها ،بل حتى يف امل�ستوطنات البدوية
النائية.
ول ُبعْد امل�سافة بني هذه املدار�س واجلهاز املركزي للرئا�سة يف
العا�صمة الريا�ض �أحدثت وحدات �إدارية و�إ�شرافية قريبة من
هذه املدار�س لت�ستطيع متابعتها ،وتقدمي ما حتتاجه لها ،ومراقبة
�سري العملية التعليمية ،وتنفيذ الربامج واخلطط املختلفة التي
تقررها الرئا�سة.
وقد كان القر�آن الكرمي ب�صفة خا�صة مو�ضع عناية متميزة يف
ال�سيا�سة التعليمية ال�سعودية ،متثَّل ذلك ب�إن�شاء مدار�س خا�صة
بتعليم القر�آن الكرمي ،ذات مراحل درا�سية توازي مراحل التعليم
العام (االبتدائي واملتو�سط والثانوي) .تخت�ص هذه املراحل
بتدري�س مقررات تتناول علوم القر�آن الكرمي وتف�سريه وجتويده،
وعلم القراءات واحلديث وبقية العلوم الدينية ،بالإ�ضافة �إىل
املقررات العامة.
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ابتدا ًء من العام 1972م بد�أت رئا�سة تعليم البنات يف تنفيذ
برنامج ملحو الأمية وتعليم الكبار بت�أ�سي�س خم�س مدار�س ملحو
الأمية يف كل من الريا�ض ومكة املكرمة وج��دة وال��دم��ام ،ثم
�أخذت هذه املدار�س يف التو�سع واالنت�شار يف �أنحاء اململكة .وقد
تقل�صت ن�سبة الأمية الن�سائية نتيجة االنت�شار هذه املدار�س من
� %87.5إىل  %27يف العام 2003م.
وقد توجت جهود رئا�سة تعليم البنات يف جمال حمو الأمية
بح�صول ال�سعودية على �شهادة (نوما) التقديرية ملحو الأمية
من منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (اليون�سكو)
لعام 1998م .كما حظيت هذه اجلهود بتقدير عربي؛ فمنحت
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الرئا�سة العامة لتعليم
البنات جائزة حمو الأمية احل�ضاري لعام 1998م.
من جهة �أخرى وجهت �سيا�سة التعليم ال�سعودية عنايتها �إىل
املعاقني وذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة من خالل برنامج
التعليم اخلا�ص ،الذي يعنى بو�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات
امل�صممة لتلبية االحتياجات التعليمية للأطفال غري العاديني،
ويق�صد بهم الأطفال الذين يختلفون عن �أقرانهم العاديني يف
قدراتهم العقلية �أو احل�سية �أو البدنية �أو التعليمية �أو التوا�صلية
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�أو ال�سلوكية �أو االنفعالية اختالف ًا وا�ضح ًا يتطلب تقدمي خدمات
خا�صة بهم.
ففي العام 1964م �أن�شئ �أول معهدين للتعليم اخلا�ص للبنات
يف الريا�ض� ،أحدهما يخدم الكفيفات والآخ��ر يخدم ال�صم
والبكم .وكانت وزارة املعارف  -املعنية بتعليم الذكور  -هي التي
ت�شرف على هذا النوع من التعليم للذكور والإناث .ومنذ العام
1994هـ حتول الإ�شراف على التعليم اخلا�ص للإناث �إىل رئا�سة
تعليم البنات .وهناك الآن �أكرث من ( )25معهد ًا خا�ص ًا تغطي
حاجة خمتلف احلاالت.
التعليم الأهلي الذي كان نواة التعليم يف البالد ا�ستمر تطوره
وانت�شاره حتى بلغ عدد املدار�س الأهلية م�ؤخر ًا �أكرث من �ألف
مدر�سة ،يدر�س فيها ( )118.860طالبة يف خمتلف املراحل
من ريا�ض الأطفال وحتى الثانوية.
التعليم اجلامعي:
هناك عدة م�ؤ�س�سات تعليمية تقدم التعليم اجلامعي للمر�أة
ال�سعودية؛ فرئا�سة تعليم البنات نف�سها لديها جمموعة من
الكليات التي تقدم التعليم اجلامعي يف جمموعة متنوعة من
التخ�ص�صات الإن�سانية والعلمية والفنية.
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وكان من �أوليات مهام رئا�سة تعليم البنات �إعداد املعلمات
امل�ؤهالت؛ ففي العام الذي ت�أ�س�ست فيه الرئا�سة افتتحت �أول
معهد متو�سط للمعلمات يف مكة املكرمة .ثم �أخذت هذه املعاهد
بالزيادة حتى و�صلت يف العام 1975م �إىل ( )29معهد ًا وهو
العام الذي توقف فيه افتتاح هذا النوع من املعاهد.
ففي ذل��ك العام ط��ورت تلك املعاهد �إىل معاهد املعلمات
الثانوية ،وا�ستمر ت�أ�سي�س املزيد منها حتى و�صل عددها �إىل
( )168معهداً ،ثم حتولت من جانبها �إىل مدار�س ثانوية عامة
�أو كليات معلمات متو�سطة.
وقد �أن�ش�أت الرئا�سة عدد ًا من الكليات املتو�سطة ،هدفها ت�أهيل
املعلمات للتدري�س يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة� ،أن�شئت �أولها
يف العام 1970م .و يف العام نف�سه �أن�ش�أت الرئا�سة �أي�ض ًا �أول كلية
جامعية للبنات .و قد و�صل عدد الكليات املتو�سطة �إىل  36كلية
متو�سطة .ثم طوّرت معظم تلك الكليات �إىل كليات جامعية تربوية
متنح درجة البكالوريو�س ،لتن�ضم �إىل باقي الكليات اجلامعية
التابعة للرئا�سة حتى جتاوز جمموع الكليات املائة ،يدر�س فيها
�أكرث من � 250ألف طالبة.
واجلامعات ال�سعودية تقدم للمر�أة التعليم اجلامعي يف ت�شكيلة
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وا�سعة من التخ�ص�صات؛ فجامعة امللك �سعود ا�ستقبلت �أول دفعة
من الطالبات يف العام 1961م للدرا�سة بو�صفهنّ منت�سبات يف
كلية الآداب وكلية التجارة .وزاد عدد الطالبات يف اجلامعة حتى
بلغ ح�سب �إح�صائيات عام 1995م حوايل  20.655طالبة� .أما
عدد الطالبات يف جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة ،والتي افتتحت
بو�صفها جامعة �أهلية عام 1967م ،فح�سب الإح�صائيات امل�شار
�إليها بلغ هذا العدد 20.388طالبة� .أما اجلامعة الإ�سالمية يف
املدينة املنورة ،والتي افتتحت عام 1961م ،فتقبل الطالبات
للدرا�سات العليا فقط .و يف الريا�ض ف�إن جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ت�أ�س�ست عام 1974م ،وبلغ عدد الطالبات فيها
حتى عام 1995م حوايل  7606طالبات� .أما جامعة امللك في�صل
يف الأح�ساء والدمام فقد و�صل فيها عدد الطالبات عام 1995م
�إىل  .7671وو�صل العدد يف جامعة �أم القرى يف مكة املكرمة
�إىل  .9355و يف جامعة طيبة باملدينة املنورة ،والتي كانت فرع ًا
جلامعة امللك عبدالعزيز ومن ثم افتتحت جامعة ر�سمية عام
1994م ،فيبلغ عدد الطالبات فيها  .2475ويف جامعة الطائف،
وهي من اجلامعات احلديثة �أي�ضاً ،فيبلغ عدد الطالبات فيها
5227طالبة� .أما يف جامعة الق�صيم التي كانت من قبل فرع ًا
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جلامعة امللك �سعود حتى افتتحت جامعة ر�سمية عام 1994م
فيبلغ عدد الطالبات فيها  966طالبة.
وملا �أخذت �أعداد خريجات الثانوية العامة يف التزايد امل�ستمر،
�صارت م�ؤ�س�سات التعليم العايل غري قادرة على توفري فر�ص
التعليم اجلامعي لهن جميعاً ،كما ظهرت حاجة �سوق العمل
املتزايدة الراهنة وامل�ستقبلية �إىل خدمات املر�أة يف مهن �أخرى،
غري الطب والتعليم ،مثل :اخلدمات الفنية و�أعمال ال�سكرتارية
و�أنواعها واحلا�سب الآيل ،واخلدمات ال�صناعية التي ت�شمل
�صناعة ن�سوية وغريها من اخلدمات .كل ذلك �أوجد احلاجة
�إىل �إن�شاء كليات املجتمع.
�أن�شئت �أول كلية للمجتمع للطالبات يف مدينة تبوك يف العام
2000م� ،أعقبها �إن�شاء �أك�ثر من ع�شرين كلية جمتمع تابعة
للجامعات ووزارة الرتبية والتعليم .وتقدم هذه الكليات العديد
من الربامج الأكرث ارتباط ًا ب�سوق العمل واحتياجاتها املهنية.
ومدة الدرا�سة فيها ترتاوح بني �سنتني وثالث �سنوات .ويف العام
2005م بلغ عدد الطالبات امللتحقات بكليات خدمة املجتمع
( )6882طالبة.
�أما التعليم ال�صحي للمر�أة فقد كانت بدايته يف العام 1961م
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عند �إن�شاء �أول معهدين �صحيني للبنات يف كل من الريا�ض
وجدة .وعندما ازدادت احلاجة �إىل هذا النوع من التعليم تتابع
افتتاح تلك املعاهد حتى بلغت �أكرث من ثالثني معهد ًا منت�شرة يف
خمتلف مدن البالد ال�سعودية.
ومع التطور الكبري يف جم��االت الرعاية ال�صحية واحتياج
القطاعات ال�صحية لنوعيات من الكوادر الفنية ال�صحية على
م�ستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب؛ قامت وزارة ال�صحة بافتتاح
عدد من الكليات ال�صحية للبنات يف مطلع العام 1995م .ويف
عام 2005م بلغ العدد �أكرث من  19كلية و 20معهد ًا يدر�س فيها
( )2998طالبة.
بالإ�ضافة �إىل هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية تلتحق املر�أة ال�سعودية
مبعهد الإدارة العامة التابع ل�ل�إدارة احلكومية ،وقد بلغ عدد
الطالبات املقيدات فيه يف العام 2005م �أكرث من ( )500طالبة.
كما يدر�س يف الكليات الأهلية �أكرث من ( )1355طالبة.
الدرا�سات العليا:
بد�أت كليات رئا�سة تعليم البنات الدرا�سات العليا يف كلية
الرتبية للبنات يف ال��ري��ا���ض يف ال�ع��ام 1976م يف برناجمي
املاج�ستري والدكتوراه من �أجل امل�ساهمة يف التدري�س يف كليات
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البنات .كما تتاح الفر�صة للمر�أة ال�سعودية للدرا�سات العليا يف
اجلامعات ال�سعودية �أي�ضاً .وقد بلغ عدد الطالبات املقيدات يف
برامج الدرا�سات العليا حتى العام 2005م �أكرث من �أربعة �آالف
طالبة.
خامتة:
م��ن خ�لال اال�ستعرا�ض ال�سابق مل�سرية تعليم امل ��ر�أة يف
ال�سعودية تتبينّ القفزات ال�سريعة التي �شهدتها تلك امل�سرية و
االهتمام ال�سعودي بتعليم املر�أة .ومع ذلك فال يزال تعليم املر�أة
يف ال�سعودية يواجه عدد ًا من التحديات� ،أهمها:
 النمو ال�سكاين الكبري وزيادة �أعداد الفتيات يف �سن ال�شباب
الالتي يرغنب االلتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 قلة اخلريجات يف التخ�ص�صات العلمية التطبيقية ،يف حني
برزت ظاهرة البطالة يف �صفوف اخلريجات يف التخ�ص�صات
النظرية.
 نق�ص الكوادر الأكادميية والإدارية من العنا�صر الن�سائية
يف جمال �إدارة التغيري ملواكبة الع�صر ومتطلباته.
وبالرغم من ذلك جند �أن جتربة تعليم الفتاة يف اململكة
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العربية ال�سعودية تُع ُّد من التجارب املتميزة ،و�صورة حية من
�صور النه�ضة ال�شاملة للمر�أة ،و�أ�صبحت ن�سبة النمو يف تعليم
البنات تفوق �أي ن�سبة من مثيالتها يف التعليم.ذلك كله يتم يف
جو من احل�شمة والعفة للمر�أة ال�سعودية ،وبطريقة حتقق لها
�أهدافها وطموحاتها ،وت�ؤمن لها كل الفر�ص التي متكنها من
القيام بواجبها ،والنهو�ض مب�س�ؤولياتها ،لتكون االبنة والزوجة
والأم واملواطنة ال�صاحلة التي تخدم املجتمع وتلبِّي حاجاته،
وت�شارك يف حتقيق �أهداف اخلطط التنموية للبالد.
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مقدمة:
ال يختلف العلماء واملفكرون وحتى عامة النا�س يف الإقرار
بحقيقة �أن ثمة فروق ًا فطرية بني الرجل واملر�أة ،كما يتفق كثري
من علماء االجتماع والرتبويني على �أن نوعية التعليم الذي يتلقاه
كل من الفتى والفتاة يجب �أن يبنى على الدور الذي �سيقوم به
كل منهما يف املجتمع مبا يتفق مع هذه الفروق الفطرية .من
هذا املنطلق جند �أن للمملكة العربية ال�سعودية جترب ًة فريدة يف
تعليم املر�أة رُوعيت فيها خ�صو�صيتها واحتياجاتها َوفْق �سيا�سة
الف�صل التام بني اجلن�سني يف مدار�س التعليم العام واجلامعي.
فاملر�سوم امللكي القا�ضي ب�إن�شاء مدار�س لتعليم البنات ال�صادر
عام 1959م �أكد على ا�ستقاللية تعليم البنات .كما ن�صت املادة
( )155من �سيا�سة التعليم يف اململكة على (منع االختالط بني
البنني والبنات يف جميع مراحل التعليم �إال يف دور احل�ضانة
وريا�ض الأطفال).
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هذه اخل�صو�صية جعلت تعليم البنات يف ال�سعودية يتطور
ب�شكل ملحوظ رغم �أنه بد�أ مت�أخر ًا عن تعليم البنني مبا يقارب
خم�سة وثالثني عاماً .فقد �أقبلت الأ�سر ال�سعودية على ت�سجيل
بناتها يف املدار�س احلكومية يف املدن والقرى والهجر ،وفتح
املجال �أمام الفتاة ملوا�صلة درا�ستها العليا .وت�شري الإح�صاءات
الرقمية �إىل التطور الكمي للمراحل االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية يف املدار�س احلكومية منذ افتتاح املدار�س احلكومية
للبنات وحتى مطلع الألفية اجلديدة .ففي عام 1961م كان عدد
مدار�س البنات يف املرحلة االبتدائية  15مدر�سة فقط� ،أما عدد
الطالبات فكان  5180طالبة و 113معلمة .ويف 2001م بلغ عدد
املدار�س  5453مدر�سة ،و 968.969طالبة ،و 78.651معلمة.
ويف املرحلة املتو�سطة كان عدد مدار�س البنات  5مدار�س عام
1963م ،والطالبات  235طالبة ،واملعلمات هن معلمات املرحلة
االبتدائية .و يف عام 2002م بلغ عدد املدار�س  2439مدر�سة،
و 454.041طالبة ،و 36.883معلمة.
و�أما يف املرحلة الثانوية فكانت هناك مدر�سة ثانوية واحدة
فقط عام 1963م ،و 21طالبة ،وال يوجد معلمات لهذه املرحلة،
واملعلمات هن معلمات املرحلة املتو�سطة .ويف ع��ام 2002م
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بلغ عدد مدار�س املرحلة الثانوية  1432مدر�سة ،يدر�س بها
 354.968طالبة ،ويدر�سهن  26.668معلمة.
مرتكزات التعليم غري املختلط يف ال�سعودية
لقد كان الن�ص ال��ذي �سبق الإ�شارة �إليه يف وثيقة �سيا�سة
التعليم ال�صادرة عام 1970م والذي ي�ؤكد على منع االختالط
بني اجلن�سني يف امل��دار���س العامة؛ خ�ي��ار ًا �ضروري ًا و منهج ًا
منطقي ًا ي�ستند �إىل ثالثة مرتكزات �أ�سا�سية:
 -1املرتكز الديني:
فقد ��س��اوى الإ� �س�لام  -ال��ذي ارت�ضته ال�سعودية د�ستور ًا
{و َلق َْد كَ َّر ْم َنا َب ِني
ومنهج حياة بني الرجل وامل��ر�أة يف الكرامة َ
آ َد َم} ،و�ساوى بينهما يف القيمة الإن�سانية على �أ�سا�س العدل؛
لأن امل�ساواة املطلقة بني الرجل وامل��ر�أة لي�ست بعدل؛ لوجود
فروق يف طبيعة وخلق وتكوين كل منهما ،فحُ مِّل كل منهما ما
ينا�سبه من الواجبات و�أُعطي ما ينا�سبه من احلقوق .وهكذا
فاختيار ال�سعودية الف�صل بني اجلن�سني يف التعليم ال يعد ف�ص ًال
عن�صري ًا وال ف�ص ًال يخل بامل�ساواة يف احلقوق والواجبات ،ولي�س
بهدف منح الفتيان فر�ص ًا �أف�ضل للتعليم من الفتيات ،لكنه ف�صل
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ي�ستند �إىل �أ�سا�س ديني مبنيٍّ على العدل.
 -2الفروق الف�سيولوجية والنف�سية بني الرجل واملر�أة:
وهي فروق تتعلق بتكوين كل منهما والدور الذي هُ يِّئ له ،وال
تعني ب�أي حال من الأحوال :عن�صرية لأحدهما دون الآخر .فهذه
الفروق هي التي جعلت تكوين الرجل مالئم ًا للأعمال ال�شاقة دون
املر�أة .وهي �أي�ض ًا جعلت نتائج الطلبة البنني على امل�ستوى العاملي
تكون �إجما ًال �أف�ضل يف كل من الفيزياء ،والكيمياء ،والريا�ضيات،
واجلغرافيا ،والرتبية الفنية ،يف حني تتفوق البنات يف اللغات،
والأحياء ،واملهارات اليدوية ،الأمر الذي جعل من املنطقي اقرتاح
ف�صل اجلن�سني يف ح�ص�ص الفيزياء والريا�ضيات خ�صو�صاً.
ومما �أثبتته كثري من الدرا�سات التي تناولت التعليم املختلط
�أن البنني يف املدار�س املختلطة بحكم تكوينهم النف�سي واجل�سدي
ي�ست�أثرون باهتمام الهيئة التدري�سية وهم �أقدر على لفت االنتباه
بال�ضجيج ،وهم �أك�ثر ق��درة على ا�ستعرا�ض معرفتهم باملادة
الدرا�سية ورفع ال�صوت� ،إىل جانب �سلبيات امل�ساواة يف املناهج
الدرا�سية و التي تغفل احتياج �أحد اجلن�سني.
 -3املرتكز االجتماعي:
املجتمع امل�سلم يف ال�سعودية لي�س املجتمع الوحيد الذي �أدرك
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الآث��ار االجتماعية والأخالقية ال�سلبية للتعليم املختلط .ففي
درا�سة �أجرتها النقابة القومية للمدر�سني يف �إحدى الدول الغربية
�أكدت فيها �أن التعليم املختلط �أدى �إىل انت�شار ظاهرة الفتيات
احلوامل �سفاح ًا ممن هن دون ال�ساد�سة ع�شرة من العمر .كما
�أثبتت الدرا�سة تزايد معدل اجلرائم اجلن�سية و االعتداء على
الفتيات والإجها�ض .كما �أثبتت الدرا�سة نف�سها �أن ال�سلوك
العدواين يزداد لدى الفتيات الالتي يدر�سن يف مدار�س خمتلطة
مما يعني �أن الفتيات ي�أخذن من �صفات الفتيان و�سلوكهم ،وهذا
خروج عن الفطرة التي خلقهن اهلل عليها.
ولذلك ف�إن منهج ال�سعودية يف الف�صل التام بني اجلن�سني
يحفظ للفتاة حقوقها ال�شرعية و النف�سية و االجتماعية ،فهي
تتعلم يف بيئة �آمنة �ضمن منهج يراعي خ�صو�صيتها وي�أخذ يف
احل�سبان احتياجاتها املادية و النف�سية و الفكرية ،كما �أنه يمُ كّن
املوظفات من حقوقهن الوظيفية ويُوفر لهن فر�ص ًا حقيقية
ممار�سة دور امل�س�ؤولية و�شغل املنا�صب الرفيعة.
وقد �أتاحت بيئة العمل املنف�صلة للن�ساء يف اململكة اال�ستحواذ
على املنا�صب القيادية الرفيعة يف املدار�س �إدارات الإ�شراف
الرتبوي ،وتقت�سم مع الرجال املواقع القيادية يف �إدارات التعليم
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وحتى يف جهاز الوزارة املركزي؛ حيث ت�شغل الن�ساء عدد ًا من
املنا�صب الرفيعة .وتنفرد �أي�ض ًا باملواقع القيادية يف كليات
البنات وال ي�شاركهن الرجال يف التدري�س بهذا الكليات �إال نادر ًا
بالتعليم عن طريق ال�شبكة التلفزيونية املغلقة ،مما يعني �أن
املر�أة يف اململكة تتمتع بالتدرج يف ال�سلم الوظيفي دون مناف�سة
الرجل مما وف��ر فر�ص ًا للعمل والرتقي للمراكز القيادية قد
ال تتوفر للن�ساء يف بالد �أخرى ت�أخذ مبنهج التعليم املختلط.
وه�ك��ذا؛ فتجربة تعليم الفتاة ال�سعودية ذات خ�صو�صية
فريدة؛ لأنها تتم بعيد ًا عن تعليم البنني ،ومل يتعار�ض ذلك يف
يوم من الأيام مع العلم و مع معطيات الع�صر ،و مل يتناق�ض مع
الأداء الطيب و الإجناز الطموح للمر�أة ال�سعودية ،بل �إنها ت�شق
طريقها نحو امل�ستقبل وهي �أكرث ثقة.
الدعوة �إىل التعليم غري املختلط يف الغرب:
وللت�أكيد على �أن التجربة ال�سعودية يف التعليم غري املختلط
جتربة منفردة جديرة باالقتبا�س جند �أن الغرب املتح�ضر الذي
ي�ؤمن مبنهج الدمج بني اجلن�سني يف املدار�س والف�صول الدرا�سية
منذ ن�صف قرن �أو يزيد  -با�ستثناء الواليات املتحدة التي �أخذت
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بهذا النظام منذ عام 1774م  -قد ارتفعت فيه �أ�صوات تنادي
ب�إنهاء التقليد الرا�سخ بالدمج بني اجلن�سني مع تزايد الدرا�سات
امل�ؤكدة على جودة التعليم يف املدار�س املنف�صلة .وقد بات الكثري
من الأفراد واملنظمات يف الواليات املتحدة الأمريكية يعتقدون
الآن �أن تعليم البنني والبنات يف مدار�س منف�صلة يحقق نتائج
�أف�ضل ،ومن ثم ف��إن ق��رار �إدارة الرئي�س بو�ش بدعم التعليم
العام غري املختلط يُع ّد م�ؤ�شر ًا على حدوث تغيري وا�ضح يف م�سار
ال�سيا�سة التعليمية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
كما �أن كلية مثل �سويت بريار  Sweet Briar Collegeيف والية
فرجينيا ال زالت تفتخر ب�أنها كلية خا�صة بالبنات فقط.
َوو ْف �ق � ًا لإح�صائيات اجلمعية الوطنية للتعليم العام غري
املختلط يف الواليات املتحدة ( ،)NASSPEوالتي ن�شرتها يف
موقعها على �شبكة الإنرتنت؛ ف�إنه حتى �أكتوبر 2007م بلغ عدد
امل��دار���س التي توفر تعليم ًا غري خمتلط يف ال��والي��ات املتحدة
()1
حوايل  363مدر�سة.
وعلى امل�ستوى الر�سمي جند �أن ثمة قناعة ب��د�أت تتبلور يف
ال��والي��ات املتحدة ب�أهمية منح املجتمع احلرية يف اختيار نوع
(1) www.singlesexschools.org.
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التعليم ال��ذي يف�ضله الآب��اء لأبنائهم .ففي � 24أكتوبر 2006م
�أعلنت وزيرة التعليم الأمريكية مارجريت �سبيلنقز Margaret
 Spellingsعن لوائح جديدة عن التعليم غري املختلط .وهذه
اللوائح التي تُع ُّد تعدي ًال للوائح التي �صدرت عام 1972م منحت
املدار�س واملجتمع املرونة الكافية يف منح الآباء حرية اختيار نوع
التعليم الذي يرغبون يف �إحلاق �أبنائهم به ،هل هو تعليم خمتلط
�أم غري خمتلط .واعرتفت اللوائح �أن بع�ض الطالب يتعلمون �أف�ضل
�إذا ما كانوا يف ف�صول غري خمتلطة .يذكر �أن لوائح عام 1972م
امل�شار �إليها كانت حتظر على املدار�س التي تتلقى دعم ًا مالي ًا من
احلكومة الفيدرالية القيامَ بالتمييز يف الربامج الدرا�سية ح�سب
اجلن�س مما يعني �أن هذه اللوائح كانت ال تبيح لهذه املدار�س
اختيار التعليم غري املختلط بدي ًال للتعليم املختلط.
ويف �سياق مت�صل قام الدكتور ليونارد �ساك�س Leonard
 -Saxاملدير التنفيذي للجمعية الوطنية للتعليم العام غري
املختلط  -بالإ�شراف على ور�شة عمل يف مايو 2007م يف مباين
جامعة �ستيت�سون  Stetsonيف منطقة ديالند  DeLandيف والية
فلوريدا الأمريكية .وكانت الور�شة تهدف �إىل مناق�شة امل�شروع
التجريبي الذي �أجراه باحثون من هذه اجلامعة وا�ستغرق �إكماله
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ثالث �سنوات ملقارنة م�ستوى الطالب و�سلوكياتهم يف الف�صول
الدرا�سية غري املختلطة مع الف�صول الدرا�سية املختلطة .وقد
طُ بّق امل�شروع يف مدر�سة وودورد �أفينو Woodward Avenue
االبتدائية التي ال تبعد كثري ًا عن اجلامعة.
لقد كانت النتائج التي تو�صل �إليها الباحثون مثرية للده�شة.
فقد كانت نتائج االختبار ال��ذي �أُطلق عليه «اختبار فلوريدا
للتقييم ال�شامل» Florida Comprehensive) Assessment
 ،)Test FACTعلى النحو التايل:
.%37
 املعدل الدرا�سي للبنني يف الف�صول املختلطة.%59
 املعدل الدرا�سي للبنات يف الف�صول املختلطة املعدل الدرا�سي للبنات يف الف�صول غري املختلطة .%75 املعدل الدرا�سي للبنني يف الف�صول غري املختلطة .% 86ومن الأمثلة �أي�ض ًا التي تُثبت �إيجابية التعليم غري املختلط
حتى يف البيئة التعليمية الغربية التي ت��روّج لهذا النوع من
التعليم؛ تلك النتائج التي خرج بها باحثون من جامعة كمربيدج
 Cambridgeعام 2005م .ففي يونيو من ذلك العام �أعلن
باحثون من جامعة كمربيدج نتائج درا�سة قاموا بها وا�ستغرقت
�أرب��ع �سنوات حول الفروقات بني الذكور والإن��اث يف التعليم.
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وقام الباحثون بدرا�سة مئات املدار�س املختلفة متثّل خلفيات
اقت�صادية واجتماعية وعرقية متنوعة .وك��ان البحث يهدف
�إىل حتديد جملة من اال�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها حت�سني
�أداء الطالب والطالبات ويف الوقت نف�سه ت�ضيّق الفجوة بني
اجلن�سني .وكان من بني هذه اال�سرتاتيجيات التعليم املختلط.
وحول هذه اال�سرتاتيجية  -وهي التي تهمنا يف هذا ال�سياق -
خل�ص الباحثون �إىل �أن مناذج الف�صول الدرا�سية غري املختلطة
�أكرث فاعلية يف تعزيز �أداء البنني ال �سيما يف اللغة الإجنليزية و
اللغات الأجنبية ،بينما حت�سَّ ن �أداء البنات يف مادتي الريا�ضيات
()1
والعلوم.
من جهة �أخ��رى ان�برى رج��ال الدين الن�صراين يف الغرب
ينادون بالتعليم غري املختلط ويربزون حما�سنه مقارنة بالتعليم
غري املختلط .فهذا الق�س جون ماكلو�سكي John McCloskey
يقدّم ورقة يف م�ؤمتر الأمريكتني حول الأ�سرة والتعليم الذي
عقد يف مدينة مونرتي  Monterreyيف املك�سيك ( 26-23
مايو 1994م) حول التعليم و القرن احلادي و الع�شرين ،يتطرق
فيها للتعليم غري املختلط بالكثري من املدح و الثناء .وقد قال
ماكلو�سكي يف هذا ال�صدد:
( )1املرجع ال�سابق
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«�أعتقد �أن التعليم املختلط ك��ان و�سيظل �أح��د الأخطاء
الكربى؛ لأنه ب�صورة عامة يتجاهل االختالفات اجلوهرية
بني الرجال والن�ساء فيما يتعلق باخل�صائ�ص البيولوجية
واجل�سمانية والنف�سية و�أدواره � ��م يف الأ� �س��رة واملجتمع
املعا�صرين»(.)1
وطالب باال�ستمرار يف درا�سة نظام التعليم بكل �شجاعة
ومو�ضوعية .وق��ال� :إنه يرى من وجهة نظر �شخ�صية �أن بيئة
التعليم من مرحلة املراهقة و حتى �أوائ��ل مرحلة الن�ضج تعجّ
بالكثري من امل�شاكل .ومي�ضي �إىل القول� :إن اجلن�سني ينبغي
�أن يدر�سا ب�صورة منف�صلة على الأقل من عمر � 12سنة وحتى
املرحلة الثانوية ،و�أن يتم التفكري اجلاد يف �إدخال نظام التعليم
غري املختلط يف اجلامعات.
وتوقع ماكلو�سكي �أنه رمبا يحدث يف القرون القادمة �أن ينظر
النا�س �إىل التعليم املختلط على �أنه جتربة اجتماعية منحرفة
�سادت يف القرن الع�شرين و�أنه قد مت التخلي عنها ب�صورة وا�سعة
نظر ًا �إىل �آثارها ال�سلبية على الأ�سرة والثقافة واملجتمع.
(1) http://www.catholicity.com/mccloskey/singlesexedu.html.
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خامتة:
�إن خ�صو�صية تعليم املر�أة ال�سعودية املتمثلة يف التعليم غري
املختلط هي جتربة قابلة للنقل واالقتبا�س� ،إذ هي جتربة وا�ضحة
وحمددة املعامل و�سهلة التطبيق ،وهي جتربة �أ�سهمت يف فتح
باب العلم واملعرفة للفتاة ال�سعودية من �أو�سع �أبوابها بل وقادتْها
�إىل التفوق يف التح�صيل والتميز يف العمل .الكثريون يف العامل
ع��ادوا �إىل القناعة بجدوى جتربة التعليم غري املختلط ،لكن
اخلوف من االتهام بالرجعية وخمالفة روح الع�صر �أو العن�صرية
اجلن�سية جعلتهم يدخلون من الأبواب اخللفية يف املناداة مبدار�س
اجلن�س الواحد وبتعليم للبنني يراعي خ�صو�صياتهم ،وتعليم
للبنات يراعي خ�صو�صياتهن ،وهو متام ًا ما عليه واقع التعليم
يف ال�سعودية.
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يف الوقت الذي تكر�س فيه الثقافة الغربية جناحاتها التقنية
التي ال تقاوم ،و�سيطرتها ال�سيا�سية على العامل املعا�صر؛ تفرت�ض
يف الوقت نف�سه �أن تقدُّمها املادي يعني �أي�ضا تقدُّم ًا �أخالقياً،
بحجة �أنه خالل  150عام ًا ا�ستطاع الإن�سان الغربي �أن يوظف
عامل ال�سرعة ل�صاحله ،ويتحرر من امل�سافات ،و�أنه قادر على
غزو الف�ضاء وتبادل مليارات املعلومات عرب خمتلف �أنحاء العامل
من خالل مل�سة زر واحدة .لكني �أعتقد �أن الأخالق الغربية مل
حتقق مثل هذا التطور.
مل يكتف الغرب بالت�سبُّب يف �سرعة انحداره هو نف�سه ،بل
ينظر بازدراء �إىل باقي املجتمعات يف العامل ،مدعي ًا �أنه البطل
ال�صامد للفكر احلر ،وهو ال يتوانى عن حماولة فر�ض فل�سفته
املادية الفظة على العامل كله ،وال يرتدد يف تقريع كل من يخطر
بباله التحرر من هذه العبودية متهم ًا �إياه ب�أب�شع ال�صفات.
من ه��ذا املنظور يبدو الإ��س�لام وال�ع��امل الإ�سالمي هدف ًا
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منا�سباً ،رمب��ا ح�سد ًا على ه��ذا الوفاء املخل�ص ال��ذي يحمله
امل�سلمون لقيم دينهم ومبادئه ،وهو ما مل يقدر عليه الغربيون
جتاه الن�صرانية� ،إذ جرى هدمُ �أ�س�سها من فرط الت�ساهل الذي
ظل الن�صارى ميار�سونه جتاه دينهم خالل تاريخهم.فالعامل
الغربي يندد بالإ�سالم املت�سق يف عقيدته ور�سالته و�إجنازاته،
ويعاتبه ب�سبب االرتباط اخلا�ص بني املجالني الديني والدنيوي؛
لأن هذا االرتباط ميثل ح�صن ًا يعيق حم��اوالت الغرب اخلفية
الجتياح املجتمعات امل�سلمة فكري ًا واجتماعياً ،وتب�شريها دينياً.
ويف خ�ضم هذا ال�سجال تقع ال�سعودية يف مقدمة املجتمعات
امل�سلمة امل�ستهدفة ،وقد ن ُِّ�صبَت يف الغرب رمز ًا مطلق ًا للتخلُّف
والبعد عن الع�صرية؛ فال�سعودية يف نظر الغرب بلد م�ضطهد
للن�ساء وحقوقهن ،عدو لدود للدميقراطية واحلريات ال�شخ�صية،
وتقدِّ م و�سائل الإع�لام الغربية �صورة مُتخ ّلّفة عن املجتمعات
املغايرة؛ لت�أكيد قناعة مواطنيها بخريات ح�ضارتهم الغربية� ،إال
�أن االعرتاف بوجود مثل هذه املجتمعات المُغايرة هو اعرتاف
بف�شل عاملية النموذج الغربي ،و�إقرار بوجود مقاومة قوية لهذا
النموذج الذي كُرث التباهي به.
ورغم و�ضوح هذه احلقائق �إال �أنه �أ�صبح من ال�شائع جد ًا
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�أن نقر�أ ون�سمع نقي�ض ذلك ،ولعله من املفيد يف هذا االجتاه
احلديث عن ق�ضية واحدة تُع ّد من �أبرز عنا�صر املوقف ال�سلبي
الذي تتخذه احل�ضارة الغربية من ال�سعودية ودينها وقيمها،
وهي ق�ضية التعليم غري املختلط.
�آثار الرتويج املنا�صر لالختالط:
يف فرن�سا  -وحتى اليوم  -عندما مير امل��رء �أم��ام مدر�سة
ابتدائية ذات مبانٍ قدمية ،فلي�س نادر ًا �أن يقر�أ فوق بوابتها كتابة
تغطيها �أحيان ًا لوحة �أحدث و�أحيانا ال يغطيها �شيء( :مدر�سة
البنني)� ،أو (مدر�سة البنات) .هذه الكتابات ترجع بنا �إىل
ما�ض انتهى يف احلياة الفرن�سية اليومية ،بل �إن جمرد التفكري
ٍ
فيه ي�ستثري غ�ضب كثري من الع�صريني.
الكل يردد الئحة الإيجابيات التي متجد ف�ضائل هذا النظام
والتي ر�سخت منذ ال�صغر« :املدار�س غري املختلطة ال تت�صورونها،
هذا �أمر مهجور! اتركوا البنني لوحدهم و�ستح�صلون على رجال
�أفظاظ ذكوريني بعيدين عن اللطف وال�شفقة .اتركوا البنات
لوحدهن و�ستجدون ن�ساء غري جادات ،وحمبات للهزل ،يبددن
طاقاتهن ال�ضعيفة يف الرثثرة واملكائد التي ال تنتهي .االختالط
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يي�سّ ر انفتاح الذهن والتبادل ،ومي�سح الفرق بني اجلن�سني،
ويعمل على تر�سيخ امل�ساواة بينهما ،وي�شجع البنات على التناف�س
مع الأوالد يف املجاالت نف�سها .التفريق يولّد اخلوف واحتقار
الآخر ويردع االت�صال بني الطرفني الأ�سا�سيني يف املجتمع».
يقول تقرير ملفو�ضية حقوق الن�ساء وم�ساواة الفر�ص بني
الرجال والن�ساء للعام 2003م �ضمن احلديث عن ن�شاط هذه
()1
املفو�ضية حول االختالط يف فرن�سا اليوم:
«�إن تقدم االختالط يف املدار�س خالل ال�ستينيات وال�سبعينيات
رافق ارتقاء الأخالق ،وي�سجل ذلك �ضمن �إجنازات امل�ساواة بني
كاف لت�شجيع
الأجنا�س؛ لأن االختالط �شرط الزم رغم �أنه غري ٍ
مثل هذه امل�ساواة ،لهذا ال�سبب ف�إن االختالط اليوم �أمر جممع
عليه على نطاق وا�سع يف املجتمع الفرن�سي ،بو�صفه مك�سب ًا
لأغلب فئات ال�شعب والأطراف املعنية يف املدر�سة ،واتهامُه يكون
كالرجوع �إىل اخللف ،وي�ؤيد ذلك ويدافع عنه بقوة فرق تعليمية
كمبد�أ لالن�سجام االجتماعي وكقاعدة للرتبية الوطنية».
ويف هذا ال�صدد يذكر ال�سيد �أنطوان برو�ست �أنه قدم خمتلف
�أن��واع احلجج ،التي تظهر �أن االخ�ت�لاط يُع ّد حميط ًا �أف�ضل
(1) http://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-263.html
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للتالميذ داخل الف�صول ،و�أن التدري�س يف ف�صول خمتلطة �أكرث
�إث��ارة لالهتمام و�أك�ثر حيوية بالن�سبة للمدر�سني و�أك�ثر قدرة
على منح «اخلريات احل�ضارية» للبنات والبنني بالن�سبة لأولياء
الأمور.
�إذا ك��ان �أك�ثر الغربيني ال�ي��وم ي ��ؤي��دون االخ �ت�لاط� ،أعني
املدر�سني والتالميذ و�أولياء �أمورهم ،ويعدّون اختالف التكوين
اجل�سدي بني الذكور والإناث لي�س �إال خرافة اجتماعية تولّدها
الرتبية ،ففي �أذهانهم �أن مبد�أ م�ساواة اجلن�سني �سبب يف
ظاهرتني غريبتني؛ فمن ناحية :هناك نوع من خليط ت�صوري
تكون امل�ساواة فيه مرادفة للتماثل بني البنات والبنني ،مما عك�س
ظاهرة التخنث احلايل لبع�ض الرجال فيما يتعلق مبظهرهم،
ورقة م�شاعرهم .وانت�شار التخنث يف اللبا�س وال�سلوك يك�شف
عدم و�ضوح احلدود بني الذكر والأنثى.
	ومن ناحية �أخرى :هناك ظهور قوي للخ�صائ�ص املتعلقة
بكل جن�س؛ لأن��ه مع كونه ملزم ًا ب��أن ي�صبح مثل الآخ��ر با�سم
امل�ساواة املقد�سة غري املميزة يجب �أن يبقى هو نف�سه .وهذا
ال�ضغط يظهر على وجه اخل�صو�ص وب�شكل قوي على الفتيات،
حيث يحر�صن على �أن ينمو لديهن منذ ال�صغر مظاهر التعلق
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اجلن�سي بالذكور لي�س من باب الت�أنق املجرد ،بل من باب الفجور
املبكر ،ونتيجة لذلك يبد�أ البحث عن املحب يف الرو�ضة ،لي�صبح
العا�شق يف الثانوية ،ثم الأ�سو�أ فيما بعد ،وكلنا يعرف حاالت
لتالميذ وتلميذات �أذكياء جد ًا ظهرت لديهم البالدة وقلة الذكاء
ب�سبب حب عابر ال م�ستقبل له� ،ضحوا ب�سببه مب�ستقبل مرموق
و�شرف �أخالقي.
واقعية الإ�سالم يف العالقة بني الرجال والن�ساء:
على عك�س ما يزعمه خ�صومها ،لي�س لدى ال�شريعة التي
جاءت من عند اهلل نزعة قاتلة �أو متحجرة ،بل لي�س هناك مَ ن
ي�ستطيع �أن ينمي ق��درات الإن�سان �أكرث منها� .إن دونية املر�أة
بالن�سبة �إىل الرجل غري واردة يف القر�آن الكرمي ،بل فيه فقط
ف�ضلهم اهلل به يف جمال ال�سيادة الأ�سرية وتفوُّق يف باب
امتياز َّ
ال�شهادات الذي يفهم بكونهم �أكرث �إ�شراك ًا يف املعامالت املالية
�أو التجارية.
يف جمال العبادات؛ الرجل وامل��ر�أة يت�ساويان متام ًا ولهما
اجل��زاء نف�سه .وطلب العلم واج��ب عليهما على ح��د �سواء.
اخلال�صة� :أنه بو�صفهما �إن�سانني وخملوقني مكلفني بالعبادة،
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ف�إن الرجل وامل��ر�أة يت�ساويان يف ذلك ،وبو�صفهما �أع�ضاء يف
املجتمع ب�أن كل واحد منهما له دوره اخلا�ص به.
وم��راع��ا ًة لهذا ال �ت�لا�ؤم احل�سن �شرع اهلل التفريق بني
اجلن�سني .ولي�س ذلك مطلق ًا وم��ؤب��داً ،لكنه يتكيف ح�سب
درجة امل�صاهرة والقرابة؛ لكي يقمع كل غريزة ال حق لها قد
تهدم النظام االجتماعي وحتيد الإن�سان عن وظائفه ،وهي
ُ�ستخف بها بحجة �صغر �أعمار املعنيني �أو
َّ
م�س�ألة ينبغي �أال ي
«براءتهم» ،ففي احلديث �أر�شد النبي  �إىل جتنب االختالط
عند النوم بني الأوالد منذ ما قبل �سن البلوغ فقال« :مُ رُوا
َا�ضرِ بُوهُ مْ عَ َل ْيهَا
ني و ْ
بال�ص َال ِة وَهُ مْ �أَ ْبنَا ُء �سَ بْع �سِ ِن َ
�أَ ْو َال َد ُك��م َّ
وَهُ مْ �أَ ْبنَا ُء عَ �شْ رٍ َ ،وفَرِّ قُوا َب ْي َنهُمْ يف امل ََ�ضاجِ عِ».
التفريق بني الفتيات والفتيان يف الو�سط املدر�سي لي�س �إال
جمرد ترجمة لهذا املبد�أ :تقليل جميع خماطر الت�شتت وال�شرود
يف بيئة خم�ص�صة لطلب العلم ،والتي �سي�سبِّبها االختالط
بالت�أكيد .نعلم يف هذا اخل�صو�ص ق�صة املر�أة ال�شابة من خثعم
التي �أت��ت النبي  يف حجة ال��وداع ت�ستفتيه وك��ان الف�ضل بن
العبا�س ر�ضي اهلل عنهما رديف النبي  فجعل  ي�صرف وجه
الف�ضل بن العبا�س عنها ،وفيه �أن العبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال:
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يا ر�سول اهلل! �إين ر�أيتك ت�صرف وجه ابن �أخيك؟ قال�« :إين
ر�أيت غالم ًا �شاب ًا وجاري ًة �شابة فخ�شيتُ عليهما ال�شيطان».
نعلم كذلك �أن �أمهات امل�ؤمنني الالئي يُج ّلهُنَّ ويحرتمهنَّ
جميع �أفراد الأمة الإ�سالمية والالئي هن معلمات ماهرات
و�أ�شهرهن يف هذا الباب عائ�شة ر�ضي اهلل عنها؛ مل يكنَّ
يكلّمن الأجانب �إال من وراء حجاب؛ كي يبتعدن عن �أي خطر
يلهمه ال�شيطان .على عك�س املنطق ال�سائد يف الغرب .ال�سلوك
الذي كان ي�صلح قبل � 1400سنة يف �سياق تعليم ديني عند
�أ�شخا�ص معروفني بتقواهم ال يزال �صاحل ًا يف يومنا هذا من
باب �أوىل؛ ب�سبب ف�ساد �أخالقنا وقلة �صالح نياتنا.
تعليم املر�أة يف ال�سعودية:
لأنهم جميع ًا م�شغولون بالقَدْح يف �سيا�سة ال�سعودية يف املجال
االجتماعي ،مير املراقبون ب�سرعة على �إجنازاتها يف جمال الرتبية
والتعليم لِيرُ َ كّزوا �أكرث على ت�أخر نظامها التعليمي .غري �أن الإن�سان
ال خيار له �إال �أن ي�شاهد اجلهود الكثرية التي اتخذتها ال�سعودية
لت�ضمن لرجال هذا البلد ون�سائه تعليم ًا مالئم ًا الحتياجات هذا
الع�صر .فمنذ ال�ستينيات امليالدية من القرن املا�ضي� ،أُن�شئت
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مدار�س للبنات من االبتدائية �إىل املرحلة اجلامعية.
ي�ق��ول ال�سيد �أن �ت��وين كردي�سمان �صاحب ك�ت��اب (اململكة
العربية ال�سعودية تدخل القرن احل��ادي والع�شرين)�« )1(:إن
عدد الطالبات ال�سعوديات ازداد ب�سرعة تفوق معدل زيادة عدد
()2
الطالب بـمرتني ون�صف املرة خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية»
فنحن بعيدون كل البعد عن �صورة جمتمع مينع الن�ساء منع ًا
قطعي ًا من التعليم.
�إ�ضاف ًة �إىل اختيار الف�صل بني البنات والبنني ف�إن البع�ض
يحزن كذلك على كون «كل الفروع غري مفتوحة لهن مثل الهند�سة
وال�صحافة والهند�سة املعمارية .ويبدو �أن الن�ساء يدر�سن خا�صة
لي�صبحن طبيبات �أ�سنان� ،أو طبيبات عامات� ،أو ممر�ضات �أو
موظفات يف الإدارات العامة».
�إن نظرة �أقل «ا�ستقطاباً» رمبا ترى يف هذا االجتاه التحام
النظام ال�سعودي ال��ذي مع كونه يعطي قيمة للتعليم يحرتم
التوازنات الطبيعية للمجتمع ويكره ك�سرها ،وبالفعل؛ �إذا كان
للمر�أة �أن تعمل ،فيجب �أال يتعار�ض هذا العمل مع واجباتها
”(1) “Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century

( )2نق ًال عن درا�سة حول تعليم الن�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية:
http://epaa.asu.edu/epaa/v12n28/
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الأ�سرية ،وهذا الإحراج تعلمه جيد ًا املر�أة يف الغرب التي يُطلب
منها �أن تفعل كل �شيء؛ عليها �أن تناف�س الرجال يف العمل وتكون
يف الوقت نف�سه �أم ًا وزوج ًة مثالية.
لذا؛ عندما نقر�أ �أن« :هذه الوظائف هي ا�ستمرارية للدور الذي
تقوم به املر�أة يف بيتها؛ ف�إننا �سنلحظ �أن هذه الوظائف منا�سبة
للن�ساء ثقافي ًا ودينياً؛ لأنها متكن من الف�صل بني اجلن�سني يف
العمل وت�سمح للن�ساء �أن يعملن يف بيئات خا�صة بهن»(.)1
يحلو للمر�أة الع�صرية �أن تتهم «النموذج القدمي للمر�أة»،
املوروث عن �أمهات امل�ؤمنني وال�صحابيات ر�ضي اهلل عنهن،
لكن ال�س�ؤال الذي ال جتيب عنه هو :من بني كل البدائل التي
تقرتحها املر�أة الع�صرية �أيها جنح يف �إعطاء درجة اال�ستقرار
االجتماعي التي مينحها النموذج الإ�سالمي؟ دعونا ال نتكلم
عن الإجناز ال�شخ�صي بالن�سبة لأغلب الالئي �آمنَّ ب�سراب
املر�أة املعا�صرة؛ لأن االنت�صار الذي طاملا وعدن به لي�س �إال
عبئ ًا ثقي ًال من ال�ضغوطات املتعددة التي يجب التوفيق بينها،
هذا النجاح حقيقي �أحيان ًا لكن ثمنه كان باهظاً.
(1) Sabbagh, Suha. (1996). Arab Women: Between Defiance and Restraint.
New York: Olive Branch Press
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منا�صرون لعدم االختالط يف التعليم:
ك��ان �شيئ ًا «طبيعياً» يف الغرب �أال يكون الفتيات والفتيان
خمتلطني حتى ال�ستينيات وال�سبعينات من القرن امليالدي
املا�ضي ،لكن «احلرية» فاج�أت الأخالق وفر�ضت نف�سها وعدّت
النظام ال�سابق لي�س �إال حقبة قدمية مُغربّة توجد يف مقررات
التاريخ �أو يف متحف للآثار الهمجية ذي �سماء مفتوحة ي�سمى
اململكة العربية ال�سعودية.
�إن حفظ احلياء والأخالق احلميدة الذي ي�أتي يف �إطار موقف
الإ�سالم العام جتاه �سعادة الإن�سان؛ هو كذلك موقف املجتمع يف
الغرب �إذ ما زال التعليم غري املختلط ()single sex education
حا�ضر ًا بكرثة خ��ارج فرن�سا ،وخا�صة يف بريطانيا والواليات
املتحدة .وهناك منو مت�سارع لهذا النوع من التعليم ،فهناك ما
يقارب  300مدر�سة �أهلية لي�س فيها اختالط يف الواليات املتحدة
الأمريكية و�أكرث من ذلك يف بريطانيا وكندا )1(.وهناك عدد
كبري من املواقع على الإنرتنت متدح الف�صل بني اجلن�سني يف
التعليم ت�ستند �إىل درا�سات علمية ،وتذكر اخلريات التي يجلبها
هذا الف�صل للفتيان والفتيات على ال�سواء.
(1)http://privateschool.about.com/cs/choosingaschool/a/singlesex.htlm.
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ت�شري عدة درا�سات �إىل �أن تعليم الفتيات يف بيئة ن�سائية
حم�ضة يتيح لهن م�شاركة �أكرث يف جماالت تكون عادة حكر ًا على
الفتيان؛ كالعلوم والريا�ضيات واملعلوماتية .وكذلك عندما يكون
الفتيان يف بيئة خا�صة بالذكور ميكنهم تنمية قدراتهم الأدبية
والفنية ،دون �أن يو�صفوا ب�أنهم خمنثون ،كما هي احلال غالب ًا يف
املدار�س التي فيها االختالط حيث معادلة «الريا�ضيات للفتيان
والأدب للفتيات» .وه��ذا الأم��ر يفر�ض نف�سه �إذا نظرنا �إىل
الإح�صاءات ،حيث و�صل الأمر يف فرن�سا مث ًال �إىل حد اخرتاع
جوائز لت�شجيع امليل العلمي لدى الفتيات.
وع�ل�او ًة على الأداء الدرا�سي؛ يولّد ع��دم االخ�ت�لاط �آث��ار ًا
�إيجابية يف املجال ال�سلوكي ،فالفتيات يك�سنب الثقة وي�شاركن �أكرث
يف الدرو�س� ،أما الفتيان فيقل ا�ست�سالمهم للعدوانية ،وي�صبحون
متعاونني و�أكرث تركيزاً؛ لأن ال�ضغط املبا�شر واخلفي ،الذي ي�أتي
عادة من اجلن�س املقابل يف بيئة خمتلطة ،يكون قد اختفى.
هذا املو�ضوع حم ٌّل لآراء متناق�ضة ،و�سيقول بع�ضهم� :إن
تفوق املدار�س التي لي�س فيها اختالط لي�س م�ؤكدا ،و�إن جمموعة
عيّنات الطالب لي�ست دائم ًا منوذجية ،و�إنها مل جتتنب التمييز
بني اجلن�سني ،لكنها �أخذت �أ�شكا ًال �أخرى(�..)1إلخ.
(1) http://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-26316.htlm
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هذا اجلانب  -يف احلقيقة  -ال طائل منه؛ لأن الإ�سالم مل
ينتظر تقدم العلوم «ال�صعبة» وال العلوم الإن�سانية ليثبت �صحة
مذهبه؛ لأن امل�سلم ي��رى �أن ك��ون ال�شريعة من اهلل هو نف�سه
�ضمانة كافية ملثاليتها و�أف�ضليتها على �أي ت�شريع يف املا�ضي �أو
ان مِل ُْؤ ِم ٍن َو اَل ُم ْؤ ِم َنةٍ ِإذَا َق َضى
{و َما كَ َ
امل�ستقبل .يقول اهلل عز وجلَ :

ون َل ُه ُم خْ ِ
ال َي َر ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِص ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه
ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن َي ُك َ
َفق َْد َض َّل َض اَل اًل ُّمبِي ًنا} (الأحزاب.)36 :

الفوائد التي يذكرها اخلرباء الغربيون يف �ش�أن علم النف�س
وعلم الرتبية وعلم االجتماع �إمن��ا ت�أتي بت�أكيد هذه احلقيقة
الثابتة ،وبربهان على �سوء نية الغرب عندما ينتقد النموذج
الإ�سالمي؛ ال ب�سبب عيوب ملحوظة بالفعل ،بل ملجرد غر�ض
التلذُّذ بالق�ضاء على مناف�س .لكننا  -نحن امل�سلمني  ،-ال ن�ستطيع
�أن نبقى باردي العاطفة �إزاء التهديد احلقيقي الو�شيك على
النظام الإ�سالمي للمجتمع.
تهديدات تواجه القيم:
رمب��ا ك��ان��ت طبيعة املجتمع ال���س�ع��ودي ب�شكل ع��ام تقاوم
الهجمات العنيفة التي تواجهها با�ستمرار ،لكن مع ذلك هناك
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�ضعف وا�ضح عند الفجوات .و�آلة احلرب الغربية حتاول اقتحام
�سور املجتمع من خالل هذه النقاط .لهذا؛ يحتار املرء كثري ًا
عندما يزور ال�سعودية والبلدان العربية عموم ًا فريى انت�شار
احللم الغربي الذي ينجح يف ك�سب قلوب النا�س �أكرث ف�أكرث.
ووراء �صرامة ال��وف��اء للمبادئ يظهر وا��ض�ح� ًا ذوق املو�ضة
الغربية ،وطريقة احلياة الغربية كما ت�شيعها القنوات الف�ضائية
التي تقوم بزعزعة ا�ستقرار احلياة اخلا�صة للأ�سرة بعيد ًا عن
رقابة املجتمع.
	�أم ��ام ه��ذه الإغ � ��راءات ال�ت��ي يدينها ك �ث�ير ًا العلماء يف
مواعظهم ،من ال�ضروري جد ًا تقوية الوقاية اخلارجية من خالل
تربية �أخالقية �صلبة لل�شعب الذي يجب عليه االلتزام الكامل
ب�شرعية الآداب الإ�سالمية ال جمرد القبول عن تقليد و�ضعف،
بل عن قناعة وثقة .وحني ال يفهم الإن�سان قيمة القانون وفائدته،
ويعتقد �أنه مفرو�ض عليه بالقوة من اخلارج؛ ف�سيجد �صعوبة يف
االن�صياع له و�سيحاول التمرد عليه.
�سيكون ال�شباب �سريعي الت�أثر على وجه اخل�صو�ص مبثل هذه
املف�ضل للقنوات الف�ضائية التي
الر�سائل ،ال �سيما و�أنهم الهدف َّ
تغمرهم مبغريات و�أغنيات عاطفيّة ،و�سيميلون ب�سهولة �إىل �أن
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يحتالوا على النظام لي�صلوا �إىل املتع املحرمة بطرق خمالفة
للقانون.
�إن و�سائل الإعالم الغربية ترى جناح ًا كبري ًا لدعايتها عندما
تقول� :إنه يف ع�شية عيد احلب يخرتع ال�سعوديون �شتى احليل
()1
لينجوا من عقاب هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
�أو �أن��ه �إج�م��االً ،يف البالد التي ال متار�س االختالط املدر�سي
اخرتع ال�شباب و�سائل ليلتقوا ويتوا�صلوا عرب الهاتف املحمول
والإنرتنت.
ومع �أن هذه الأمور قد تبدو �صغرية و�أن الن�سبة ال�صحيحة
للذين ميار�سون هذه الأم��ور تبقى جمهولة� ،إال �أنها عالمات
مقلقة ميكنها �أن تف�سد �سائر املجتمع .لذا؛ ينبغي االنتباه اجلاد
لذلك وحث امل�سلمني يف ال�شرق ويف الغرب على امتثال هذا
احلديث ال�شريف:
ال�صبرْ ُ فِيهِ نَّ مِ ثْلُ ا ْل َقب ِْ�ض عَ لَى
«َ ...ف ��إِنَّ مِ نْ َورَا ِئكُمْ َ�أيَّام ًا َّ
الجْ َ مْرِ  ،لِلعَامِ لِ فِيهِ نَّ مِ ثْلُ �أَجْ رِ خَ مْ�سِ َني رَجُ ًال َي ْع َملُونَ مِ ثْلَ عَ َم ِلكُمْ ».
ويف رواية« :قِيلَ  :يَا رَ�سُ ولَ اهلل؛ �أجْ ُر خَ مْ�سِ َني رَجُ ًال مِ نَّا �أ ْو مِ ْنهُمْ ؟
قال« :الَ ،بَلْ �أَجْ ُر خَ مْ�سِ َني رَجُ ًال مِ ْنكُمْ ».
(1) http://www.msnbc.msn.com/id/6964340/.

76

المرأة في السعودية

وهناك نقطة �أخ��رى ينبغي مالحظتها ،ف��إذا كان الإ�سالم
قد ا�ستطاع بالإجمال �أن يحافظ على �صفائه رغم مرور قرون
على ظهوره ،فذلك لأنه دين كامل ي�شمل جميع جوانب احلياة،
وكل ما يتعلق بالإن�سان روح ًا وج�سداً .فالإ�سالم مل يرف�ض حقوق
اجل�سم قط ،بخالف الت�صور الروحي للإن�سان الذي ن�شرته
الن�صرانية من خ�لال فر�ض قيود مفرطة؛ كعزوبة الكهان
والنكاح لالجنذاب فقط .وهو الت�صور الذي ت�سبب  -عن طريق
ردة الفعل  -يف هذا االنت�شار الفجائي للفجور ،الذي ينظر �إليه
بو�صفه حترر ًا من املحظورات الدينية.
الإ�سالم باملقابل مع �أنه يعطي قيمة للحياء ويعدّه �شعبة من
�شعب الإمي��ان؛ يرف�ض يف الوقت نف�سه احلياء املغلوط عندما
يتعلق الأم��ر بالعلم ال�شرعي ويع ُّد العالقات امل�شروعة عامل
ان�شراح .فمن املهم �إدخال ق�ضية الرتبية اجلن�سية َوفْق ًا للمفهوم
الإ�سالمي  -ال املفهوم املهني لهذه الكلمة  -يف تربية الفتيات
والفتيان الذين هم �أحيان ًا م�ضطرون للبحث عن �أجوبة لأ�سئلة
م�شروعة لكنها تُعر�ض يف الكتب �أو يف و�سائل الإعالم الغربية
ب�أ�سلوب �إباحي ال �أخالقي �أكرث من كونه تعليمياً.
امل�ضيُّ ُق��دم� ًا دون �إن�ك��ار ال��ذات ،االزده��ار يف ظل احرتام
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تعاليم الإ�سالم املقد�سة ،ذلك هو االختيار ال�شجاع لل�سعودية
لبناء نظامها التعليمي يف زمن التثاقف العاملي ،رغم �أنف �أن�صار
التحديث� ،سواء كانوا يف الداخل �أو يف اخلارج� ،أولئك الذين
َي َودُّون �إدخال العامل كله يف دين �إلهه االنحالل.
حتت نظر غرب ممتلئ بالوح�شية ،ونظر عامل عربي و�إ�سالمي
ممتلئ باحلرية ،ت�ؤكد ال�سعودية �أن كونها الأر�ض املختارة لتكون
«علبة احللي» للحرمني ال�شريفني لن يكون بغري حق ،و�أن يف
�شرايني �سكانها  -الرجال والن�ساء  -جتري القيم النبيلة التي
كانت مبثابة الرايات لأ�سالفهم.
�أم��ا الذين جعلوا ال�شر هو اخل�ير واخل�ير هو ال�شر ،لهم
اخليار يف �إدان��ة توجه ال يقدر على ا�ستيعابه من تهدِ مُ روحه
�أهواء ال�شهوانية .ولهم اخليار يف ال�صمت عن الدمار الأخالقي
وامل�شكالت االجتماعية التي يعاين منها النجاح املزعوم للنموذج
الغربي ،بينما يظل الإج��رام واجلنوح وغريها من الت�صرفات
املنحرفة �آفات نادرة يف هذا املجتمع ال�سعودي ،الذي يفرت�ض -
بزعمهم � -أنه يف �سكرة املوت ب�سبب جموده الثقايف.
ما فائدة كونهم يُلوّحون  -يف كربياء  -بابتكارات هي بعد
كل ح�ساب م�صدر الفو�ضى االجتماعية؟! ما فائدة ت�شويه
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النظام التقليدي للعالقات الإن�سانية �إذا كان ذلك ال يو�صل �إال
�إىل تفاقم �أحقر االجتاهات و�أكرثها بهيمية لدى الفرد؟! كيف
ميكن ملن يدعي تبديل ال�شريعة الإلهية بالثمار ال�ضعيفة لفكره
�أن ي�صل �إىل نهاية �أخرى غري الإفال�س التام جلميع كياناته؟!
يف �إمياءاته الباطلة ،ويف طموحاته ال�ساخرة �إىل التقدم و�إىل
احلقيقة املطلقة ،الغرب يف الواقع يرتجم هذا القول املُ َنزّل منذ
�أكرث من  14قرن ًا يف القر�آن:

{قُلْ َهلْ ُن َن ِّب ُئ ُك ْم ب أْ َ
ين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم ِفي
ين َأ ْع َم اًال { }103ا َّل ِذ َ
ِال ْخ َس ِر َ
حْ َ
ين
ون َأ َّن ُه ْم ُي ْح ِس ُن َ
ال َيا ِة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم َي ْح َس ُب َ
ون ُص ْن ًعا {ُ }104أو َل ِئ َك ا َّل ِذ َ

كَ ف َُروا بِآ َي ِ
يم َل ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ات َر ِّبهِ ْم َو ِلقَا ِئ ِه ف ََحبِطَ ْت َأ ْع َما ُل ُه ْم ف اََل ُن ِق ُ

َو ْز ًنا} (الكهف.)105-103 :
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مقدمة:
ت�ساهم املر�أة يف اململكة العربية ال�سعودية يف عملية الإنتاج
االقت�صادي يف القطاعني العام واخلا�ص ،وتعد م�ساهمتها يف
االقت�صاد ذات �أهمية كبرية ،حيث متثّل امل��ر�أة ن�صف املوارد
الب�شرية ،ولذا ،فهي عامل مهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية يف
القطاعات املختلفة .ومبا �أن زيادة م�ساهمة املر�أة يف االقت�صاد
�ست�ؤدي �إىل رفع معدالت النمو االقت�صادي ،ف�إنها ت�ساهم من ثم
يف زيادة فر�ص العمل املتاحة يف املجتمع.
وقد �سعت الدولة �إىل ت�سهيل م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل
احلكومي واخلا�ص ،ف�شهد دورها تطور ًا كبري ًا يف هذا املجال
خالل العقود الثالثة املا�ضية .ومن جهة �أخ��رى ،زادت فر�ص
وجماالت توظيف املر�أة يف القطاع اخلا�ص الذي يعد من املحاور
الرئي�سية التي حتظى حالي ًا باهتمام كبري من اجلهات املعنية؛
كونه ميثل منفذ ًا �آخر لعمل امل��ر�أة بعد �أن �شاركت بفعالية يف
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القطاع احلكومي.
ومما �ساعد على جناح امل��ر�أة ال�سعودية يف �سوق العمل �أن
ال�شريعة الإ�سالمية �ساوت بني املر�أة والرجل يف احلقوق املدنية
والتجارية ،و�أوجدت للمر�أة ذمة مالية م�ستقلة عن ويل �أمرها.
فالأهلية التجارية واملالية واالقت�صادية للمر�أة امل�سلمة من
امل�سِ لَّمات الإ�سالمية ،وتعد قيمة را�سخة لي�ست حمل خالف
يف الفقه الإ�سالمي ،فيحق للمر�أة امل�سلمة ممار�سة كل �أنواع
الت�صرفات املالية كالبيع وال�صرف والوكالة ،واحلوالة وال�صلح
وال�شركة ب�أنواعها ،والهبة وال��وق��ف .وال تتوقف العقود التي
تربمها املر�أة امل�سلمة على موافقة �أحد من الرجال �سواء الأب �أو
الأخ �أو الزوج ،بل تعد عقودها �صحيحة ونافذة.
وقد كانت زوجة الر�سول  خديجة بنت خويلد ر�ضي اهلل
عنها �أو�ضح و�أقدم مثال للمر�أة امل�سلمة التاجرة .وكانت ذات
�شرف ومال ،ت�ست�أجر الرجال يف جتارتها ،وكان النبي  من
الذين عملوا يف جتارتها حتى البعثة.
وال �شرط ملمار�سة املر�أة امل�سلمة �إىل العمل ب�أنواعه �إال االلتزام
باخللق الرفيع والآداب العامة ،وال فرق بينها وبني الرجل يف
ذلك .والقر�آن الكرمي حثَّ على العمل وفق �ضوابط حمددة مل
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تفرّق بني املر�أة والرجل ،ومن �أهم تلك ال�ضوابط :حترمي اخللوة
بني رجل وامر�أة ال تربطهما قرابة حمارم� ،أي وجودهما مع ًا يف
مكان مغلق دون �أن يكون معهما ثالث ،فقد قال ر�سول اهلل :
«من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فال يخلون بامر�أة لي�س معها
ذو حمرم منها ،ف�إن ثالثهما ال�شيطان».
واملر�أة طرقت العديد من جماالت العمل ب�أ�ساليب خمتلفة
تتواءم مع ظروفها ،فهي ت�سهم يف الزراعة و�صناعة الأغذية
يف الريف ،وتعمل يف املهن احلرفية كاخلياطة والتطريز،
كما عملت يف ت�سويق منتجات الآخرين خ�صو�ص ًا يف املناطق
الريفية� ،أو حتى يف بع�ض املدن ال�صغرية واملتو�سطة .ويف ظل
تطور و�سائل االت�صال �أ�صبح لدى امل��ر�أة القدرة على العمل
والإن �ت��اج ب��دون دخ��ول �سوق العمل مبا�شرة ،فهي ت�ستطيع
التوا�صل مع الآخرين وتقدمي اخلدمات و�إج��راء ال�صفقات
والعقود ع��ن طريق ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة.
ورمبا تكون املر�أة الرابح الأكرب من التعامل مبفهوم التجارة
الإلكرتونية ،حيث ميكنها البيع وال�شراء عن طريق �شبكة
الإنرتنت ،وكذلك تبادل املعلومات والبيانات دون احلاجة �إىل
اخلروج من املنزل.
84

المرأة في السعودية

املر�أة ال�سعودية يف �سوق العمل احلكومي:
�أدى حجم الإنفاق احلكومي ال�ضخم على تعليم املر�أة ،وعلى
برامج تهيئتها و�إعدادها للم�ساهمة يف التنمية عرب خطط التنمية
اخلم�سية املتعاقبة؛ �إىل ارتفاع م�ستوى تعليم املر�أة ال�سعودية،
كما �ساهم يف حت�سن امل�ستوى ال�صحي واالجتماعي لها .وبلغت
قوة العمل الن�سائية الوطنية يف القطاع احلكومي حوايل  ٪37يف
عام 2003م (موقع م�صلحة الإح�صاءات العامة).
وت�شري �إح��دى ال��درا��س��ات �إىل �أن عمل امل ��ر�أة يف القطاع
احلكومي �شهد منو ًا كبري ًا خا�صة يف جمال التعليم؛ فبح�سب
الإح�صاءات الر�سمية يقدّر عدد ال�سعوديات الالئي يعملن يف
جمال التعليم بنحو ( )180.122ام��ر�أة ،ت�صل ن�سبتهن �إىل
 %84من �إجمايل ال�سعوديات العامالت يف القطاع احلكومي.
كما يبلغ عدد ال�سعوديات العامالت على بند الرواتب املقطوعة
يف التعليم ( )57818امر�أة بينما ال تتجاوز ن�سبة العامالت يف
املجال ال�صحي والعمل االجتماعي  ،%7.5والن�سبة الباقية تتوزع
على عدد من الأعمال احلكومية مبا فيها التدري�س اجلامعي.
املر�أة ال�سعودية يف القطاع اخلا�ص:
�أما م�ساهمة امل��ر�أة ال�سعودية يف القطاع اخلا�ص� ،سواء يف
85

المرأة في السعودية

جمال العمل �أو على �صعيد اال�ستثمار يف امل�شاريع الإنتاجية؛
فقد ظلت حتى الآن دون م�ستوى الطموحات التي حددتها خطط
التنمية يف اململكة ،على الرغم من الزيادة امللحوظة مل�شاركة
املر�أة يف هذا املجال خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،إال �أن حجم
اال�ستثمارات الن�سائية يف اململكة ما زال منخف�ضاً� ،إذ بلغ عدد
املنت�سبات �إىل الغرف التجارية من �سيدات الأعمال يف عام
1423هـ نحو ( )2398منت�سبة ،وهذا الرقم ي�شكل نحو %5.8
فقط من �إجمايل املنت�سبني البالغ يف الفرتة نف�سها 40870
منت�سب ًا ومنت�سبة .كما �أن التجربة اال�ستثمارية الن�سائية ترتكز
يف م�شاريع �صغرية ومتو�سطة احلجم .وقد ذكرت الدرا�سة �أن
من �أهم �أ�سباب ف�شل القطاع اخلا�ص يف اجتذاب املر�أة ال�سعودية
انعدام فر�ص التدريب والت�أهيل الالزمني للعمل يف هذا القطاع.
وتعد البنوك ومعاهد التدريب اخلا�صة واملدار�س �أكرث �أن�شطة
القطاع اخلا�ص توظيف ًا للمر�أة ال�سعودية ،رغم �أن ن�سبة توظيف
املر�أة يف البنوك ال تتجاوز ( )%4من جمموع موظفيها .كما توظف
�شركة �أرامكو ال�سعودية حوايل ( )1000امر�أة �سعودية .وب�إيجاز
ف�إن عدد العامالت يف القطاع اخلا�ص ال زال منخف�ض ًا جد ًا وال
يزيد على (� )11142سعودية ،وهو ما ي�شكل ( )%0.68فقط من
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جمموع الطاقة الب�شرية العاملة يف هذا القطاع ،وتبلغ امل�شاركة
الن�سائية ما ن�سبته  %5للمر�أة العاملة يف القطاع اخلا�ص.
�أما م�شاركة امل��ر�أة يف امل�شاريع التجارية ،فقد ذكرت تلك
الدرا�سة �أن عدد ال�سجالت التجارية امل�سجلة ب�أ�سماء ن�سائية
يبلغ (� )31299سجالً ،وهو ما ميثل ( )%4.7من عدد املن�ش�آت
امل�سجلة يف الغرف التجارية يف اململكة .كما �أن الدرا�سة نف�سها
�أ�شارت �إىل �أن ر�صيد ال�سيدات يف فروع البنوك الن�سائية يزيد
على ( )6970.6مليون ريال ح�سب �إح�صائيات دي�سمرب عام
2002م مقارنة بـ ( )5455مليون ريال يف دي�سمرب عام 2001م،
مما يبني �أن هناك �أر�صدة ن�سائية كبرية معطلة ،و�أن دخول
املر�أة جمال اال�ستثمار �سيكون ذا فائدة لالقت�صاد.
و�أكدت الدرا�سة ما تو�صلت �إليه درا�سات �أخرى �سابقة من �أن
هناك عدد ًا كبري ًا من املعوّقات وال�صعوبات تواجه املر�أة ال�سعودية
امل�ستثمرة وحتد من قدرتها على اقتحام ال�سوق واملناف�سة فيه� ،إال
�أن الدرا�سة  -رغم ذلك  -تلفت االنتباه �إىل وجود اجتاه جدي
و�أكيد منذ بداية ع��ام 1423ه �ـ نحو تطوير م�شاركة امل��ر�أة يف
الأن�شطة االقت�صادية ،وتذليل الكثري من العقبات التي تعرت�ضها؛
م��ن �أج��ل ت�شجيعها على دخ��ول جم��االت اال�ستثمار املختلفة،
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وامل�شاركة الإيجابية يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وقد �أ�صدرت الدولة  -يف هذا ال�صدد  -ق��رارات متتالية،
�أ�شهرها قرار جمل�س الوزراء رقم ( )120الذي �صدر يف عام
1425هـ واملتعلق بعمل املر�أة ،ويت�ألف من ت�سعة بنود تهدف �إىل
ت�سهيل الإجراءات املطلوبة من �سيدات الأعمال لإن�شاء م�شاريع
جديدة ،و�إيجاد فر�ص وظيفية ن�سائية يف القطاع اخلا�ص ،كما
يحث على تفعيل العمل عن بعد ،ولذلك جند �أن املر�أة ال�سعودية
اقتحمت خمتلف املجاالت االقت�صادية والتجارية وال�صناعية،
و�أ�س�ست من�ش�آت عديدة يف جم��االت خمتلفة ،مثل :التعليم
والت�أهيل والتدريب الأهلي واخلياطة ،والتجميل والعناية بالب�شرة
والرعاية ال�صحية ،واال�سترياد والت�صدير ،والدعاية والإعالن
والإع�ل�ام ،وهند�سة الديكور وتن�سيق ال��زه��ور واال�ست�شارات
املتخ�ص�صة املتنوعة ،وتنظيم املعار�ض واملنتديات واحلفالت.
هذه الن�شاطات تديرها املر�أة بنف�سها ،مع عمالة ن�سائية �أثبتت
قدراتها فيها رغم وجود بيئة العمل املنف�صلة عن الرجل.
كما �أنها ا�ستثمرت يف ال�صناعة� ،إذ متتلك ح��وايل ()74
م�صنعاً ،وهي �شريك يف العديد من م�صانع املنتجات الغذائية،
وال �غ��زل والن�سيج ،وامل�لاب����س ،وال�ف��ر���ش ،واخل �ي��ام واجللود،
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وامل�شغوالت اخل�شبية ،وال�ستائر ،والغازات ال�صناعية ،والدهانات
واملنتجات الكيميائية ،وم�ستلزمات العناية بالب�شرة ،وغريها من
ال�صناعات املختلفة.
ومن القطاعات االقت�صادية التي مل ترتدد املر�أة ال�سعودية
يف طَ رْقه ووجدته جما ًال رحب ًا لال�ستثمار هو قطاع الأ�سهم ،فقد
اقتحمت امل��ر�أة هذا القطاع بكل فئاتها العمرية و م�ستوياتها:
ال�صغار والكبار ،املتعلمات وغري املتعلمات ،املوظفات وغري
املوظفات ،فقد دخلته م�ستثمرة وم�ضاربة.
وقطاع الأ�سهم ينا�سب املر�أة التي ال تريد اخلروج من املنزل
ب�شكل خا�ص ،فهي قادرة على متابعة املحافظ والبيع وال�شراء ب�شكل
يومي و�أ�سبوعي .والن�سبة الكربى من الن�ساء ال�سعوديات يف�ضلن
التعامل املبا�شر يف الأ�سهم ثم �صناديق اال�ستثمار عرب الوكيل
وو�سيط التداول من خالل �صاالت البنوك ،كما ي�ستخدمن الهاتف
يف التداول والإنرتنت �أي�ضاً .ويقدّر عدد املحافظ اال�ستثمارية
الن�سائية يف البنوك املحلية وفق ًا لإح�صائيات هيئة �سوق املال ب�أكرث
من ( )300.000حمفظة ا�ستثمارية ،حيث �شاركت املر�أة بن�سبة
( )%11من �إجمايل ال�سوق ،يف حني و�صل عددها ()155.552
حمفظة خالل عام 2004م ،بن�سبة ارتفاع بلغت (.)%183.21
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املر�أة والعمل التطوعي:
ويف جم��ال حيوي �آخ��ر ،تلفت الدرا�سة النظر �إىل تنامي
م�ساهمة امل ��ر�أة يف العمل التطوعي يف املجتمع ال�سعودي
وم�شاركتها يف اجلمعيات اخل�يري��ة ،حيث بلغت ع�ضوية
اجلمعيات اخلريية يف اململكة بنهاية اخلطة ال�ساد�سة نحو
( )27.500ع�ضو ،منهم نحو (� )2505أع�ضاء من الن�ساء� ،أي
( )%9.2منهم تقريباً.
واجلمعيات اخلريية لها دور بارز يف عمل املر�أة الإنتاجي
والت�سويقي غري امل�ؤ�س�سي ،فهذه اجلمعيات  -وفق بياناتها
يف ظل غياب املرجعية البحثية الر�سمية  -تعمل على تنمية
قدرات املر�أة ،وتقوم مببادرات البتكار حلول اجتماعية وفق
حاجات املجتمع ،مثل :ت�أهيل الفتيات ذوات احلاجة اخلا�صة
وتدريبهن .كما تعمل على حفظ وت�أ�صيل الرتاث ،وت�أهيل ذوي
االحتياجات اخلا�صة عرب دورات تدريبية تعمل على تنمية
املهارات .وتعمل �أي�ض ًا على م�ساعدة �أرباب الأ�سر يف �إن�شاء
م�شاريع �صغرية من خالل تقدمي م�ساعدات مادية الفتتاح
مب�سط خ�ضار �أو بقالة� ،أو حمل لبيع املالب�س ،ونحو ذلك من
الأعمال ال�صغرية.
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اخلامتة :ا�ست�شراف امل�ستقبل:
ومن �أجل رفع معدالت م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ،ف�إنه
البد من العناية مبخرجات التعليم والتدريب؛ وذلك بتبني قطاع
الأعمال برامج خا�صة للتدريب والت�أهيل لطالبات وخريجات
الكليات ح�سب احتياجات القطاع اخل��ا���ص .فاحلاجة ملحة
�إىل معاجلة م�شكلة توجه عدد كبري من الطالبات اجلامعيات
�إىل التخ�ص�صات الإن�سانية والنظرية رغبة منهن يف احل�صول
على �أعمال يف جمال التعليم ،مما ي��ؤدي �إىل انخفا�ض ن�سبة
املتخ�ص�صات يف املجاالت العلمية ب�شكل كبري ،وه��ذا يتطلب
العمل على م�ساعدة الطالبات وتوجيههن �إىل التخ�ص�صات
العلمية التي تفيد القطاعات االقت�صادية املتنوعة .كما يخفف
ال�ضغط على طلبات العمل يف جمال التعليم فقط� ،إ�ضافة �إىل
ذل��ك ف��إن ن�سبة ال�سعوديات يف القطاع ال�صحي ال تزيد عن
( )%20فقط من �إجمايل العمالة الوطنية يف ه��ذا القطاع،
وهذا يتطلب بذل اجلهود الجتذاب الطالبات �إىل التخ�ص�صات
ال�صحية ومن ثم التوجه �إىل تلك الأعمال .كما �أو�صت الدرا�سة
�أي�ض ًا ب�أهمية العمل اجلاد على حت�سني �إنتاجية العمالة الوطنية،
وتذليل معوقات التوطني الوظيفي يف القطاعني احلكومي
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واخلا�ص ،وانتهاج �سيا�سات حتفيزية يف �سوق العمل.
والالفت �أن معظم الدرا�سات التي تناولت عمل املر�أة ت�أثرت
�إىل حد كبري مبفهوم العمل الذي يعتمد على الأجر فقط ،فال
تدخل رب��ات البيوت �ضمن العاملني بهذا املفهوم لقيامهن
ب�أعمال ال يتقا�ضني عليها �أج��راً .بينما مفهوم العمل يتجاوز
ذل��ك التعريف لي�شمل الأف��راد الذين ي��زودون حقول العمل
بالأيدي العاملة.
وال �شك �أن عمل امل ��ر�أة يف منزلها وقيامها على تربية
�أبنائها يعد عم ًال مهم ًا له �أثر مبا�شر يف م�ستقبل �سوق العمل
االجتماعي واالقت�صادي� ،إذ يرى عدد من الدار�سني �أهمية
احت�ساب �أن�شطة املر�أة يف منزلها بو�صفها �أن�شطة اقت�صادية
لها م��ردود اقت�صادي ،وي��دخ��ل �إي��راده��ا يف ال�ن��اجت املحلي
الإجمايل ،وي�ؤكدون �أن الأعمال التي تقوم بها املر�أة يف املنزل
ال تخرج عن كونها �أن�شطة اقت�صادية م�صنّفة يف �سوق العمل،
فهي تقوم على �إعداد ر�أ�س املال الب�شري لأي عملية تنموية،
ومن ثم يكون لعملها هذا �أهمية فائقة .ومن هنا تظهر �أهمية
التوازن بني اال�ستفادة من م�شاركة امل��ر�أة يف تنمية املجتمع
وعملها يف البيت ومع الأ�سرة.
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لقد جنحت املر�أة ال�سعودية يف اقتحام جماالت العمل املختلفة
دون �أن ي�ؤثر ذلك على ثقافتها االجتماعية وثوابتها الدينية،
وذلك بف�ضل من اهلل ثم تطبيق الت�شريعات الإ�سالمية يف بالدنا
التي كفلت للإن�سان العي�ش الكرمي واحلياة ال�سعيدة.
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مقدمة:
طيلة رحالت بحثي يف اململكة العربية ال�سعودية والتي امتدت
من عام  2005وحتى 2007م كنت دائم ًا ما �أواجه �س�ؤاالً :ملاذا
�أدر�س املر�أة ال�سعودية؟
وحقيقة �أنا ال �أعرف الإجابة ال�صحيحة لهذا ال�س�ؤال،و هذا
ما �أبحث عنه خالل درا�ستي .لكن الإجابة التي كنت �أرددها هي:
�أنني �أحببت �أن �أغتنم فر�صة وجودي يف اململكة ملدة عامني من
� 2000إىل 2002م بو�صفي ملحق ًا �إعالمي ًا و�سيا�سي ًا يف ال�سفارة
اليابانية يف الريا�ض ،و�أن��ا بذلك �أول ام��ر�أة يف هذا املن�صب؛
للقيام بعمل له عالقة باملجتمع ال�سعودي حتى بعد �أن تركت
العمل الدبلوما�سي.
ولعلني  -مثلي مثل بقية الباحثني  -قد ا�صطدمت مهامي
البحثية بالأعراف يف ال�سعودية فيما يخ�ص الف�صل بني اجلن�سني،
واحلجاب ،ومنع ال�سيدات من قيادة ال�سيارة يف الأماكن العامة
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وغ�يره��ا .لكن وم��ن خ�لال درا�ستي تو�صلت �إىل �شكوك حول
ما يثار عن و�ضع امل��ر�أة يف اململكة العربية ال�سعودية وهو �أمر
�س�أتطرق �إليه الحق ًا ب�شيء من التف�صيل .لكن ما �س�أتناوله هنا
رمبا ميثل املنظور الياباين للمر�أة ال�سعودية.
�س�أتطرق هنا باخت�صار �إىل العالقات ال�سعودية اليابانية،
و�أتناول �سوء الفهم عند اجلانبني عن الآخ��ر ،ومن ثم �أطرح
وجهة نظري عن املر�أة ال�سعودية بنا ًء على مقابالت �أجريتها مع
ن�ساء و رجال �سعوديني.
امل�ست�شرقون� ..سوء فهم م�شرتك:
ظلت عالقة اليابان مبنطقة ال�شرق الأو��س��ط تنح�صر يف
اجلانب االقت�صادي ،وظلت عالقتها بهذه املنطقة ترتكز يف
منطقة اخلليج التي ت�ستورد اليابان منها  %89من احتياجاتها
من النفط اخلام .ومتثّل ال��واردات من ال�سعودية وحدها %30
منها ،و  %24من الإمارات العربية املتحدة ،و  %14من �إيران،
و %10من قطر ،و  %8من الكويت ،و  %3من عمان ،و  %3من
�إندوني�سيا .وامل�ستوى نف�سه ف�إن اليابان متثّل للمملكة العربية
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ال�سعودية �أح��د �أف�ضل ال�شركاء التجاريني؛ فح�سب م�صلحة
الإح�صاءات العامة ال�سعودية ،ف��إن اليابان قد كانت �أف�ضل
املوردين للمملكة عام 2005م �إذ بلغت �صادرات اململكة �إىل
اليابان يف تلك ال�سنة  105.580مليون ريال والتي تزيد على
�صادرات اململكة للواليات املتحدة والتي بلغت  104.746مليون
ريال� .أما فيما يتعلق بالواردات؛ فتمثّل اليابان ثاين �أكرب �شريك
للمملكة العربية ال�سعودية يف ع��ام 2005م �إذ بلغت واردات
اململكة من اليابان  20.093مليون ريال.
ورغ��م العالقات االقت�صادية القوية بني اململكة العربية
ال�سعودية و اليابان� ،إال �أن كلينا يفتقر �إىل فهم الآخر فيما
يخ�ص النواحي االجتماعية والثقافية .وق��د انتقد �إدوارد
�سعيد يف كتابه «اال�ست�شراق» النظرة الغربية لل�شرق .وبالرغم
من �أن اليابانيني جزء من ال�شرق� ،إال �أن عقليتهم تت�أرجح بني
ال�شرق والغرب عندما يكون الأمر يف التعامل مع العرب .ويف
نظري ف�إن طريقتنا يف النظر �إىل العرب ،ت�شبه نظرة الغرب
�إىل العرب� ،إذ �إننا نربط العرب «بكل ما هو غريب وخمتلف»
متام ًا مثلما يفعل الغربيون .ويَع ُّد �إدوارد �سعيد اال�ست�شراق
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واال��س�ت�غ��راب عمليتني تاريخيتني لهما ع�لاق��ات تاريخية
خمتلفة .وظلت اليابان ولوقت طويل تفتقر  -وما زالت � -إىل
ال�سيا�سة الدبلوما�سية امل�ستقلة جتاه منطقة ال�شرق الأو�سط،
عالوة على ذلك ف�إننا بب�ساطة نفتقر �إىل املعلومات واملعرفة
عن هذه املنطقة.
وال يعود اجلهل �إىل ك�سلنا ،ولكن تواجهنا عقبات حقيقية
للح�صول على املعلومة عن ه��ذه املنطقة .فاململكة العربية
ال�سعودية كانت وما زال��ت من املناطق التي ي�صعب الو�صول
�إليها .فبالن�سبة لنا ف�إن ال�سعودية كانت منطقة «مغلقة» لفرتة
طويلة ول�سببني على الأقل:
الأول� :أنه مل يكن من ال�سهولة على الأجنبي احل�صول على
ت�أ�شرية دخول ،فذلك يتطلب كفالة ،و حتى يف ع�صر العوملة هذا
يكون مطلوب ًا منا الوفاء الإجراءات ال�سابقة نف�سها .ولو �أخذنا
دلي ًال على ذلك ف�إن رحلة الطريان بني �أو�ساكا والريا�ض والتي مت
تد�شينها بعد زيارة ويل العهد الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �إىل
اليابان عام 2006م؛ قد �أوقفت بعد فرتة ق�صرية من تد�شينها.
والثاين� :أن معظم الباحثني اليابانيني الذين تخ�ص�صوا
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يف ال�سيا�سة واالقت�صاد يف ال�سعودية وتخ�ص�صوا كذلك يف
الدرا�سات الإ�سالمية هم من الرجال ،ولذا فال ميكنهم الو�صول
�إىل ن�صف املجتمع� ،أي :الن�ساء .وقد قابلت بع�ض الباحثني
اليابانيني الذين ا�شتكوا من �أنهم مل ي�ستطيعوا مقابلة �أي �سيدة
�سعودية طيلة فرتة بقائهم يف اململكة و نتيجة لذلك ظلوا يجهلون
الأمور املتعلقة باملر�أة.
وحقيقة كوننا ال منتلك الفر�ص الكافية للح�صول على املعلومة
ف�إن ذلك يزيد من تثبيت ال�صورة امل�سبقة عن ال�سعودية .وح�سب
املعلومات التي جمعتها �شخ�صياً؛ ف�إن حقول النفط وال�صحراء
تع ُّد من الأ�شياء الرئي�سية التي يعرفها اليابانيون عن اململكة.
واجليل ال�سابق من اليابانيني ظلوا يفكرون يف �أحداث ال�صحراء
نظر ًا �إىل ال�صورة التي انطبعت يف �أذهانهم عن لوران�س العرب.
وب�صورة عامة ف�إن اليابانيني يتخيلون �أن الغالبية العظمى من
�سكان ال�سعودية من الطبقة الرثية جد ًا نظر ًا �إى �أنها دولة منتجة
للنفط .وهذه لي�ست حقيقة �إذا ما �أخذنا الناجت املحلي الإجمايل
يف كل من اليابان (  33.100دوالر للفرد ح�سب تقديرات عام
2006م) واململكة العربية ال�سعودية (  13.800دوالر).
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�أما �صورة امل��ر�أة ال�سعودية يف �أذه��ان اليابانيني فقد ظلت
تربط امل ��ر�أة باال�ضطهاد .وعندما �أق��وم بالتعريف بنف�سي
ودرا�ستي �ألقى تعاطف ًا من الن�ساء يف اليابان الالتي يعتقدن �أن
املر�أة ال�سعودية مواطن من الدرجة الثانية .وي�صل هذا ال�شعور
ذروته عندما تتطرق حمدثاتي �إىل �أن املر�أة ال�سعودية تخرج
وهي متدثرة بال�سواد .ويف الوقت نف�سه فهناك عدد لي�س بالقليل
من اليابانيني ينظرون �إىل الرجل ال�سعودي ب�شيء من احل�سد
لأن ب�إمكانه �أن يتزوج حتى �أربع ن�ساء.
ولكن جتب الإ�شارة �إىل �أن نظرة التعميم هذه ال تنطبق على
نظرة ال�سعوديني �إىل اليابانيني ،ف�صورة اليابان عند ال�سعوديني
مرتبطة ب�صناعات مثل تايوتا و�سوين ،رغم �أن اجليل اجلديد
لديهم فكرة عن الثقافة اليابانية من خالل �أف�لام الكرتون
ومواد الدراما التلفزيونية� .أما بالن�سبة لق�ضية املر�أة؛ ف�أثناء
مقابالت قمت بها جاءتني تعليقات ت�صف املر�أة اليابانية ب�أنها
مطيعة لزوجها ،ويبدو �أن �أولئك الذين لديهم هذه ال�صورة
ي�شريون �إىل «�أو�شن  ،»Oshinذاك امل�سل�سل الياباين الذي عُ ر�ض
يف الكثري من �أنحاء العامل .وهذا امل�سل�سل يعك�س �صورة املر�أة
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اليابانية يف �أوائل القرن الع�شرين ،لكن و�ضع احلياة عندنا
اختلف ومل تعد حياة الب�ؤ�س التي مُ ثّلت يف م�سل�سل «�أو�شن»
تعك�س بال�ضرورة احلياة العامة للمر�أة اليابانية يف املجتمع
املعا�صر.
لعل ما ذُ كر يو�ضح تلك ال�صورة النمطية التي يحملها كل
منا عن الآخر .فكالنا مذنب بجهله وتكوينه �صورة مغلوطة
عن الآخر .ولكن وبال �شك فقد بد�أ كل طرف يبدي اهتمام ًا
بالآخر ،فبعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب بد�أ هناك
اهتمام و�سط اليابانيني مبنطقة ال�شرق الأو�سط ،فال�سيا�سة
والإ��س�لام وثقافة املنطقة ب��د�أت ت�ستحوذ على الكثري من
االهتمام ،وبد�أ الكثري من اليابانيني من ال�سيا�سيني ورجال
الأعمال يزورون اململكة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .و يف
املقابل و�أثناء لقاءاتي يف ال�سعودية وجدت انطباع ًا جيد ًا
عن اليابانيني و�إجنازاتهم االقت�صادية والتقنية وتقاليدهم
الثقافية .وقد حان الوقت لكل منا �أن نزيل جهل بع�ضنا ببع�ض
والتغلب على ال�صورة النمطية التي نحملها و�أن نتحرك نحو
املزيد من التقارب.
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املر�أة يف اليابان ..ملحة خمت�صرة
�أتاحت يل فر�ص مقابلة الن�ساء يف ال�سعودية التعرف �أكرث على
م�شكلة هويتي كوين امر�أة .ف�أنا �أنظر �إىل هذه الهوية من منطلق
�إقامتي يف اخلارج لأكرث من عامني يف ال�سعودية و ملدة عام يف
�إجنلرتا عندما كنت �أح�ضر لدرجة املاج�ستري الثانية .ف�إقامتي
يف اخلارج وزياراتي �إىل دول �أخرى جعلتني �أعقد املقارنات عن
الو�ضع االجتماعي ودور املر�أة يف املجتمع والأ�سرة .ورغم �أنه
مل تتح يل فر�صة �إجراء بحث علمي عن هذا املو�ضوع وحديثي
ال يتعدى االنطباع� ،إال �أنني �أدرك��ت �أوج��ه ال�شبه بني املجتمع
ال�سعودي واملجتمع الياباين وذلك بعد �إقامتي لفرتة من الوقت
مع �سعوديني و �إجنليز ويابانيني.
ومن �أج��ل تو�ضيح خلفية هذا املفهوم� ،أود �أن �ألقي بع�ض
ال�ضوء على و�ضع امل��ر�أة يف اليابان .فح�سب تقرير التنمية
الب�شرية لعام 2006م حتتل اليابان املرتبة ال�سابعة يف م�ؤ�شر
التنمية الب�شرية ،وهو م�ؤ�شر يُح�سب َوفْق ًا مل�ؤ�شرات الناجت املحلي
الإجمايل و متو�سط عمر الفرد و التعليم .ورغم التقييم العايل
الذي حظيت به اليابان يف هذا التقرير� ،إال �أن م�شاركة املر�أة
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يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية ما زالت متخلفة ،فقد جاء
ترتيب اليابان يف املرتبة  42فيما يتعلق بامل�شاركة االقت�صادية
وال�سيا�سية ،فاملر�أة اليابانية حتتل  %1من املنا�صب الوزارية مبا
يف ذلك من�صب وكالء ال��وزارات� .أما عدد املقاعد يف الربملان
فتحتل املر�أة  %1و  %14من جمل�سي الربملان .وعند مقارنة هذه
الن�سب مع دول احتلت الت�صنيف نف�سه يف م�ؤ�شر تقرير التنمية
الب�شرية الذي �أ�شرنا �إليه �آنفاً؛ جند �أن الو�ضع بالن�سبة للمر�أة
اليابانية متخلِّف .ورغم �أن هذا التقييم ال يعك�س كل ما يتعلق
بو�ضع املر�أة يف اليابان ،لكن يبدو �أن و�ضع املر�أة ي�أتي يف مرتبة
مت�أخرة مقارنة بالدول املتقدمة عندما يكون الأم��ر متعلق ًا
بامل�شاركة االقت�صادية وال�سيا�سية.
وقد حدثت ظاهرة مثرية لالهتمام يف حقبة الت�سعينيات من
القرن امليالدي املا�ضي �أدت �إىل هذا التخلف؛ فرغم �صدور
قانون التوظيف العادل عام 1984م� ،إال �أن امل��ر�أة كانت �أوىل
�ضحايا الو�ضع االقت�صادي الذي حدث يف الت�سعينيات ،فقد
عانت الن�ساء الالتي كنَّ يبحثن عن عمل من ندرة الوظائف .و
يف ذلك الوقت عانت املر�أة من العبء املزدوج يف التن�سيق بني
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العمل والأ�سرة؛ فاملر�أة العاملة ظلت دون زواج بينما العامالت
املتزوجات والراغبات يف الإجناب �أ�صنب بخيبة �أمل من عدم
وجود ال�شريك الذي ميكن االعتماد عليهَ .ووفْق ًا لتقرير التنمية
الب�شرية عام 2006م؛ ف�إن  %48.5من الإناث اليابانيات فوق
�سن  15ي�شاركن يف الن�شاطات االقت�صادية ،لكن املعدل و�سط
املنا�صب الر�سمية الرفيعة ظل متدنِّياً .و قد ظل هناك تفريق
بني الذكور والإناث يف املجتمع ،ورغم هذا ف�إن احلركات الن�سوية
ظلت يف �سكون.
جت��اوز اال���س��ت�����ش��راق ..نظرة يابانية �إىل امل��ر�أة
ال�سعودية:
ال �شك �أن ردود الأفعال �أمر ال ميكن جتنبه� ،إذ �إن كل �شخ�ص
يظل �أ�سري نظامه القيمي واالجتماعي املحيط به .ولذا ف�إن فهمي
وت�صوري للمر�أة ال�سعودية يعك�س هويتي بو�صفه امر�أة يابانية.
ولي�س من ال�سهولة تغطية و�ضع امل��ر�أة ال�سعودية من خالل
مفاهيم ب�سيطة ،فاملقاالت ال�صحفية التي تتناول ق�ضية املر�أة
جتعلنا نحتار يف �أمرنا ،فهناك مقال يتحدث عن ام��ر�أة نالت
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جائزة عاملية ،بينما مقال �آخر يتناول بالنقا�ش ق�ضية العنف
الأ��س��ري .ولعل تناول ه��ذه ال�سلبيات والإيجابيات عن املر�أة
ال�سعودية وو�ضعها جنب ًا �إىل جنب تقودنا �إىل الت�سا�ؤل عن الو�ضع
احلقيقي للمر�أة ال�سعودية.
ومن وجهة نظري ف�إنه ال ميكن ت�صنيف امل��ر�أة ال�سعودية
من منظور اال�ضطهاد �أو التمكني من حقوقها .لكن ومن خالل
م�شاهداتي الحظت �أن املزيد من الن�ساء ال�سعوديات يعملن
يف وظائف خارج منازلهن ،وكل مرة �أزور فيها اململكة �أالحظ
�أن املزيد من الن�ساء املرموقات يتب َّو�أْن منا�صب ،و هن ن�ساء
مليئات حيوية و ن�شاطاً .و هناك الكثري من الوزارات والدوائر
احلكومية التي افتتحت مكاتب ن�سائية داخل مبانيها خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية .وهناك �أكرث من ثالثة �آالف �سيدة
�أعمال على نطاق اململكة ،والأن�شطة االقت�صادية اخلا�صة
بال�سيدات زاد معدلها بحوايل  %1.16عام 2004م مقارنة
بعام 1990م.
و قد �أدّى ت�سلُّم خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز مقاليدَ احلكم يف ال�سعودية �إىل تعزيز الأن�شطة
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الن�سائية يف املجال العام وظهرت �أ�صوات ن�سائية عديدة تطالب
بحقوقها على امل�ستويني الر�سمي وغري الر�سمي .لكن ما هو
جدير باالهتمام �أن ه�ؤالء الن�ساء ال يطالنب ب�أن ت�صبح الن�ساء
كما ه��نَّ يف ال�غ��رب ،رغ��م �أن �شيئ ًا من منط احلياة الغربية
ميكن �أن تلحظها يف الكثري من مناحي احلياة يف اململكة ،مثل:
م�شاهدة القنوات التي تعود ملكيتها �إىل دول �أوروبية �أو �إىل
الواليات املتحدة .وكما �أن هناك �أكرث من  2.5مليون �شخ�ص
لديهم �إمكانية الدخول �إىل �شبكة الإنرتنت ،وهذا يعني �أن واحد ًا
من كل ع�شرة �أ�شخا�ص يف اململكة متاح لهم فر�صة الدخول �إىل
ال�شبكة .ومعظم الأطفال يف اململكة يق�ضون �ساعتني  -على الأقل
 يف اليوم �إما يف م�شاهدة التلفزيون �أو يف ا�ستخدام الكمبيوتر.والعديد من ال�شركات الأمريكية تعمل يف اململكة ،فلن متر
ب�شارع �إال وت�شاهد الفتات :ماكدونالدز  ،McDonaldsوكي �إف
�سي  ،KFCو�ستار باك�س  .Star Bucksلكن معظم ال�سعوديني
�ضد «التغريب» فيما يخ�ص ق�ضية املر�أة ,فبد ًال من مطالبتهم
بامل�ساواة بني املر�أة والرجل ف�إن معظم ال�سعوديني ي�ؤكدون على
الفوارق بني اجلن�سني ،وهم يعار�ضون احلرية على النهج الغربي.
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وحتى بع�ض �أولئك الذين تلقوا تعليمهم يف الغرب والذين يُطلق
عليهم (ليرباليون) يعار�ضون االختالط بني اجلن�سني ،وهم
�أكرث اهتمام ًا بن�شر الوعي املتعلق بحقوق املر�أة كما ن�صت عليها
ال�شريعة الإ�سالمية والثقافة والتقاليد ال�سعودية.
وقيادة ال�سيارة مثال جيد لفهم اقتناع ال�سعوديني بالفروقات
بني اجلن�سني ,فال�سعودية بلد مزدحم باحلركة ،لي�س لعدم وجود
�شبكة كافية من النقل العام و لكن �أي�ض ًا لعدم وجود ممرات
كافية للم�شاة .بيد �أن هناك �إجماع ًا بني الن�ساء ال�سعوديات
على �أن قيادة ال�سيارة لي�ست هي الأولوية بالن�سبة لق�ضاياهن.
وبينما ت�شعر بع�ض ال�سعوديات بالفخر و �أنهن يُعاملن ك�أمريات
بوجود ال�سائق اخلا�ص� ،إال �أن بع�ضهن يخ�شى من م�ضايقة
�صغار ال�سن لهن يف �شوارع املدينة .وينبغي التنويه هنا �إىل �أن
من ي�ؤيد قيادة املر�أة لل�سيارة هم �أقلية يف املجتمع ال�سعودي.
وقيادة ال�سيارة يف اململكة من الأعمال الب�سيطة الهام�شية التي
ميار�سها العمال الأجانب غري املهرة ،ورمب��ا لهذا ال�سبب ال
تُع ُّد قيادة املر�أة لل�سيارة يف اململكة نوع ًا من متكني املر�أة من
حقوقها ،فقيادة ال�سيارة لي�ست طريق ًا للتحرر .وهكذا ف�إن
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معظم ال�سعوديات الالتي تلقني تعليمهن يف الغرب يعتقدن
�أن قيادة ال�سيارة ت�أتي يف �أدنى �سُ لّم �أولوياتهن ،وال يعود هذا
�إىل �أنهن قادرات على �إح�ضار �سائق براتب �ضئيل ،لكن لأنه
�إ�سرتاتيجية لهن .فقد �أ��ش��ارت �إح��دى �سيدات الأع�م��ال �إىل
�أن �إحدى �صديقاتها الأمريكيات ت�ضجر من قيامها بتو�صيل
�أطفالها يومي ًا �إىل املدر�سة يف الواليات املتحدة .و�سيدة �أخرى-
وهي من املطالبات دوم ًا بحقوق املر�أة  -قالت يل� :إنها ال تو ُّد �أن
تكون جمرد �سائق .و�أ�ضافت �أنها بدون قيادة ال�سيارة ت�ستطيع
�أن تخ�ص�ص املزيد من الوقت لها ولأ�سرتها .ورغم �أن هذا يبدو
غريب ًا �إال �أن هناك منطق ًا فيما ذهبت �إليه ه�ؤالء ال�سيدات.
بغ�ض النظر عن ت�سميته  -منق�سمة
والآراء حول المَ حْ رَ مِّ -
�إىل ثالثة �أن ��واع :معار�ض وم��ؤي��د وحم��اي��د .فاملعار�ضات
معظمهن ممن تلقني تعليمهن يف الغرب ،الالتي ي�ؤمنَّ بحرية
املر�أة يف التنقل ،يعار�ضن وجود املحرم؛ لأنه مينع املر�أة من
قيامها بكل �ش�ؤونها بنف�سها .ولكن هناك من يدافعن عن
وجود املحرم ،وبينهن ليرباليات ،ويعتربن املحرم ميثّل دعم ًا
للمر�أة يف حتركاتها ولي�س عائق ًا �أمامها .ومن ناحية عامة
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ف�إن مثل هذه املر�أة تلقى دعم ًا كافي ًا من رجال العائلة ولذا
فهي تنظر �إىل وجود املحرم بو�صفه نوع ًا من هذا الدعم ولي�س
عائق ًا �أمامها.
وه��ذه الآراء تو�ضح العالقة ب�ين اجلن�سني يف املجتمع
ال�سعودي وكيف �أن هذه الآراء والتوجهات متغلغلة يف هذا
املجتمع .ولعل مواقف املر�أة ال�سعودية جتاه ق�ضايا مثل املحرم
وقيادة ال�سيارة تعك�س العالقة بني ا�ستقاللية املر�أة و م�س�ؤولية
الرجل ،فالن�ساء يحظني مب�س�ؤوليات قليلة وهن يف من�أى عن
الأعباء وامل�شاكل.
خامتة:
الثقافة �شيء ن�سبي ،وهناك �أم��ور م�شرتكة بني الثقافات
املختلفة ،لكن ذلك يحمل بني طياته ما يجعلنا نق ُّر ب�أهمية
جتاوز املفاهيم ال�ضيقة وتفهُّم تعدد الأنظمة القيمية اخلا�صة
بكل ثقافة.
ومن وجهة نظرٍ مقارنة ف�إن املر�أة ال�سعودية واليابانية بينهما
�أمور م�شرتكة ،واملفهوم الغربي حلقوق املر�أة ال ميثّل بال�ضرورة
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م�س�ألة مهمة بالن�سبة للمر�أة ال�سعودية �أو املر�أة اليابانية .ورغم
�أن ما ذهبتُ �إليه هنا ال ميثّل حتلي ًال �شام ًال حول و�ضع املر�أة يف
ال�سعودية واليابان �إال �أن هناك مي ًال م�شرتك ًا �إىل �أن املر�أة يف
ال�سعودية واليابان ال ت�سعى بال�ضرورة �إىل تبنِّي النموذج الغربي
يف متكني امل��ر�أة من حقوقها ،و هذا ال يعني �أن ك ًال من املر�أة
ال�سعودية واليابانية قد توقفتا عن املطالبة بتح�سني �أو�ضاعهن،
بل يف املقابل هن ي�سعني نحو �إ�سرتاتيجية بديلة تن�سجم مع
جمتمعاتهن.
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مقدمة:
حققت املر�أة ال�سعودية خالل الأعوام الع�شرين املا�ضية �إجنازات
ملحوظة ،وا�ستمرت ت��داف��ع ع��ن حقوقها وتطالب بها .فاملر�أة
ال�سعودية ذكية ومليئة باحليوية ،وف��وق ذلك فهي م�سلمة تلقَّت
تعليم ًا جيد ًا مكَّنها من �أن تقوم بخدمة وطنها ودينها و�أ�سرتها.
املر�أة ال�سعودية ال حتتاج �إىل جهة �أجنبية لكي تكتب عنها،
فرمبا ي��رى الأجنبي �أن الكتابة عن امل��ر�أة ال�سعودية م�س�ألة
ال ت�ستحق االهتمام ،فالأقالم الأجنبية بب�ساطة ميكن �أن ت�سرد
�إجنازاتها هي وموقعها هي يف العامل ،ومن ثم ال ت�ؤمن ب�أن املر�أة
ال�سعودية امر�أة قوية ومتعلمة وتقود �إ�صالح ًا �أعلنته الدولة التي
ت�سعى حل�شد جميع املهارات املوجودة واال�ستفادة من جميع
اخلربات املتوفرة من �أجل املناف�سة بو�صفها دولة ت�سري يف طريق
النمو ال�صناعي.
علّق بيل جيت�س  Bill Gatesرئي�س �شركة مايكرو�سوفت
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يف منتدى دافو�س االقت�صادي 2007م على كلمة �ألقيت خالل
منتدى جدة االقت�صادي عام 2005م ،جاء فيها�« :إذا مل تقوموا
باال�ستفادة من ن�صف قدرات املجتمع ف�إنه لن يكون بو�سعكم
االقرتاب من �أكرب ع�شر اقت�صاديات مناف�سة يف العامل بحلول
ع��ام 2010م» .ه��ذه ه��ي التوجهات احليوية نحو الإ�صالح،
فاحلكومة ال�سعودية ت�سعى نحو النمو االقت�صادي املتوافق مع
�أجندة املر�أة ال�سعودية التي تن�شد الإ�صالح.
يحتاج املراقبون الأج��ان��ب �أن يدركوا �أن ح��وايل  %70من
ال�سعوديني هم من املحافظني ،و�أن هذه الأكرثية ت�شمل ن�ساء
معظمهن من املتعلمات .ففي م�ؤمتر عُ قد يف الريا�ض يف يونيو
2006م ومثَّل الغالبية املحافظة؛ ر�أت الن�ساء امل�شاركات �أنه من
الإثم �أن يختلط الرجال والن�ساء ،و�أن اململكة العربية ال�سعودية
هي دولة �إ�سالمية ومثالية ،و�أن املر�أة ال�سعودية ال تريد القيم
الغربية امل�ستوردة التي تف�سد ذلك.
ال�سعودية عاقدة العزم على جعل امل��ر�أة يف �صلب الأن�شطة
االقت�صادية واالجتماعية؛ ففي مار�س عام 2007م عقد ملتقى
يف جدة بعنوان( :واقع م�شاركة املر�أة يف التنمية الوطنية) يف
مركز خديجة بنت خويلد ل�سيدات الأعمال يف الغرفة التجارية
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ال�صناعية يف مدينة جدة؛ دعمته �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز� ،أيَّدت فيه امل�شاركات �ضرورة
متكني املر�أة وت�شجيعها ،وحذرن من �أن الدولة لن تتطور وتنمو
دون اال�ستفادة من جميع �إمكانات وطاقات كل ال�سعوديني .ومن
بني الإح�صائيات التي ذُ كرت يف امل�ؤمتر �أن � 121.000سعودية
يُنهني درا�ستهن الثانوية كل عام ،و �أن  44.000يتخرجن من
اجلامعات ،و�أن الن�ساء ي�ستثمرن  42بليون ري��ال يف ال�سوق
ال�سعودية ،و�أن مدخراتهن يف امل�صارف تربو على  100بليون
ري��ال .ودعا امل�ؤمتر الن�ساء �أن ي�ساهمن يف املجتمع بو�صفهن
�سيدات �أعمال ومتخذات قرار ومتعلمات يتمتعن باالحرتام.
لعل مثل هذه الآراء مل تكن م�ستغربة من الأمرية عادلة التي
قام والدها امللك عبداهلل يف عام 2005م – عندما كان ولي ًا للعهد
 بو�ضع خطة من ت�سع نقاط لتطوير املر�أة ال�سعودية والنهو�ضبها .فالن�ساء يتفوقن على الرجال يف الآداب والعلوم ،وي�سهمن يف
الناجت املحلي الإجمايل من خالل �إيداعاتهن امل�صرفية ،لكنهن
ال ي�سهمن �إال بالقليل من خالل العمل ،فبع�ض التقديرات ت�شري
�إىل �أن ما بني  %10-5من خريجات اجلامعات يوظفن .وحقيقة
القول �أن م�ستوى اال�ستثمارات العالية ودور الن�ساء بو�صفهن
�شريك ًا غري فعال يف الأعمال متثّل قناع ًا للبطالة.
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مناذج و�أ�صوات:
تفعيل دور املر�أة ي�شمل �أكرث من توفري فر�ص عمل لها� ،إنه
ي�شمل احرتام الذات والثقة بالنف�س والقبول االجتماعي للمر�أة
كونها ف��رد ًا من املجتمع .وامل��ر�أة ما ت��زال بحاجة �إىل ال�شعور
بالثقة وي�أتي ذلك بعدة �أ�شكال :فالن�ساء الالتي ي�أتني من بع�ض
مناطق ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا للم�شاركة يف منا�سبات
يف اململكة ي�سهمن يف تفعيل دور املر�أة .ويف م�ؤمتر �أقيم يف جدة
م�ؤخر ًا طالبت الأ�ستاذة �سعاد احلكيم من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية � -أال تقف التف�سريات اخلاطئة
لل�شريعة يف �سبيل �أن حتتل املر�أة امل�سلمة دورها املناط بها يف
العامل .ونوّعت الدكتورة فريدة بناين  -من كلية احلقوق يف
املغرب باحلاجة �إىل التفريق بني التقاليد وال�شريعة و�أن على
املر�أة �أن تطالب بحقوقها التي منحها اهلل �إياها.
من الإ��ص��دارات الأخ�يرة التي تتحدث عن تفعيل دور املر�أة
ال�سعودية كتاب بعنوان (املر�أة ال�سعودية تتكلم) ،وهو كتاب �ألَّفته
منى املنجّ د وطبع يف لبنان عام 2006م ،وهي ع�ضو عامل يف جلنة
الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا .ومن �ضمن
ال�شخ�صيات الن�سائية التي حاورتها يف كتابها :اجلوهرة العنقري،
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والأمرية الراحلة عفت ،والأمرية نورة بنت حممد �آل �سعود ،ونورة �آل
ال�شيخ ،ومها اجلفايل ،والدكتورة منرية بنت عبدالرحمن ،وهدى
اخلطيب وغريهن كثري� .إنهن �أمنوذج يف جماالت عديدة؛ فمنهن
متخ�ص�صات يف �أمرا�ض القلب ،والعالج بالأ�شعة ،والأعمال،
والتلوين ،وت�صميم الديكور ،والعمل التطوعي ،ومنظمات املجتمع
املدين ،وعلم االجتماع ،وعلم الإن�سان ،وطب الأ�سرة ،وال�صحافة،
والإدارة ،والرتبية وال�ش�ؤون االجتماعية وغريها.
وغالبية ال�سيدات الالتي ذكرتهن منى املنجد يف كتابها
ينحدرن من خلفيات عائلية ملكية �أو ذات مكانة اجتماعية
مرموقة .فلي�س غريب ًا �أن تقود ه�ؤالء الن�سوة ثورة يف املجتمع
بحكم انحدارهن من هذه اخللفيات االجتماعية؛ فجميعهن
غنيات ومعظمهن تلقني تعليمهن خارج اململكة ولديهن وعي عميق
مب�شاكل املر�أة و اختالف الت�صور بني الغرب ال َعلْماين والثقافة
ال�سعودية ،وهن كذلك مهتمات ب�أال تقلّد املر�أة ال�سعودية الغرب،
بل تقوم بتطوير جمتمعها َوفْق ًا لتعاليم الدين الإ�سالمي.
وب�س�ؤال ه�ؤالء الن�سوة عن ن�صيحتهن للن�ساء الأخريات يف
جمتمعهن ،قالت اجلوهرة العنقري �إن ن�صيحتي تتلخ�ص يف:
«تعلم الإ�سالم واحل�صول على تعليم جيد ،وال�صدق مع النف�س،
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وم�ساعدة الآخرين ،واال�ستقاللية ،والثقة يف النف�س ،واحرتام
اجلميع ،و�إي�صال ر�سالة �إىل املر�أة الغربية تت�ضمن �أن املر�أة
ال�سعودية متتلك ثقافة ثرة وتاريخ ًا غنياً» .وقالت الأمرية نورة
بنت حممد بن �سعود بن عبدالعزيز« :يجب �أن تعمل املر�أة
ال�سعودية من �أجل جمتمع �صحي و�أن تبني جي ًال معافى للقرن
احل��ادي والع�شرين� .إن طريقنا �إىل التطور االجتماعي ما
يزال طويالً»� .أما مها اجلفايل فقالت�«:ضعي هدف ًا يف حياتك
وح��اويل الو�صول �إليه»� .أم��ا الأم�يرة عادلة بنت عبداهلل بن
عبدالعزيز فقالت« :ينبغي �أن تكون �أولوية كل �سيدة �سعودية
هي خدمة وطنها».
ويف م�ؤمتر جدة ال��ذي عقد يف مار�س 2007م دعت لبنى
العليان  -الرئي�س التنفيذي للعليان للخدمات املالية ،وع�ضو
جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الهولندي ،والتي �صنفتها جملة
فورب�س  Forbesيف املرتبة � 97ضمن �سيدات الأعمال يف العامل
 دعت �إىل �أفعال ولي�س �أقوا ًال فيما يخ�ص ق�ضايا املر�أة ،و�أ�شارت�إىل �أن��ه ح��ان الوقت للبدء يف العمل لتعليم وتدريب �أخواتنا
ال�سعوديات بينما نحافظ على هويتنا الإ�سالمية.
وتدعو �سمر فطاين الن�ساء ال�سعوديات �إىل فهم ال�شريعة
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الإ�سالمية؛ فم�ساواة الرجل واملر�أة وحق كل منهما �أمور ن�صت عليها
ال�شريعة .ومفهوم الإ�سالم لهذه الأمور يتعار�ض مع ما كان �سائد ًا
خالل اجلاهلية .فقد �أعطى الإ�سالم املر�أة الكثري من احلقوق التي
كانت حمرومة منها قبل الإ�سالم .فكل من الرجل واملر�أة له حقوق
وعليهم واجبات روحية و�إن�سانية .وقالت منى املنجّ د« :لقد �ساوى
القر�آن بني املر�أة والرجل من خالل منحه املر�أة حقوق ًا م�ساوية
لتلك التي منحها للرجل (ولي�س بال�ضرورة �أن تكون متطابقة)،
�سواء كانت هذه احلقوق حقوق ًا �شخ�صية �أو اجتماعية �أو �سيا�سية».
فالتعليم حق مكفول للجن�سني ،وامل��ر�أة لها ا�ستقالل اقت�صادي،
والنكاح عقد مدين ح�سب املفهوم الديني ،فال القوانني وال ال�شريعة
الإ�سالمية متنع املر�أة من االنعتاق ،بل هي التقاليد.
ويف ملتقى جدة الذي �أ�شرنا �إليه �آنف ًا �أ�شارت �سعاد احلكيم �إىل
�أن الإ�سالم لي�س ال�سبب يف تخلف املر�أة،و�أنه ال يقف بينها وبني
�أداء دور عاملي ،فالن�ساء �شقائق الرجال ،واملر�أة امل�سلمة على وجه
اخل�صو�ص هي �شريكة الرجل يف كل �شيء ،فعلى �سبيل املثال :كان
الر�سول  ي�ست�شري زوجاته بالأمور التي تهم املجتمع اجلديد،
وا�ستمر �صحابته ر�ضي اهلل عنهم من بعده ي�ست�شريون ال�سيدة
عائ�شة زوجته ر�ضي اهلل عنها يف الأمور الدينية و االجتماعية.
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برامج الإ�صالح:
برنامج امللك عبداهلل للإ�صالح و�ضع املر�أة ب�صورة ر�سمية يف
مركز عملية الإ�صالح .فحقوق املر�أة يُنظر �إليها على �أنها حمور
�أ�سا�س يف عملية الإ�صالح بكاملها .و�إن ارتفاع عدد اخلريجات
كان �أحد الأ�سباب التي طرحت دمج املر�أة يف االقت�صاد وفتح
فر�ص عمل للمر�أة يف القطاع اخلا�ص.
وال�سبب الآخر وراء ذلك هو ارتفاع ودائع وموجودات ال�سيدات.
فالدولة تخطط مل�ساعدة املر�أة من العمل يف املجاالت كافة .لقد
قامت الدولة بتوجيه الوزارات وامل�صالح احلكومية وامل�ؤ�س�سات
ب�إيجاد وظائف و�إن�شاء �أق�سام و�إدارات ن�سائية ،وطلبت من
الغرف التجارية �ضمان توفري التدريب املالئم وت�أمني الوظائف
للن�ساء يف القطاع اخلا�ص ،عالوة على تخ�صي�ص قطعة �أر�ض
لإقامة منطقة �صناعية ن�سائية.
ويف جمال حيوي �آخر �أُجريت انتخابات يف الغرفة التجارية
ال�صناعية يف جدة حيث ف��ازت كل من ملى ال�سليمان ون�شوى
طاهر بع�ضوية جمل�س الغرفة .ويف املنطقة ال�شرقية خا�ضت
ن�ساء �أخريات انتخابات جمل�س الغرفة التجارية ال�صناعية
لكن مل تفز �أي منهن .و مل يُ�سمح للن�ساء بالرت�شح �أو الت�صويت
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يف االنتخابات البلدية التي �أجريت عام 2005م .لكن املر�أة
ال�سعودية متفائلة كما �أك��دت �إح��دى �سيدات الأعمال بقولها:
«�إن الفر�ص املت�ساوية ومتكني املر�أة من القيام بدورها �أمران
�سيحدثان ولي�س هناك ب� ٌّد منهما� .إننا مثل �أي جمتمع �آخر
ومثلنا مثل �أي ن�ساء عليهن الكفاح من �أجل التغيري .وهذا التغيري
�سيكون  -بال �شك  -ب�سبب احلاجة االقت�صادية» .وهناك �إجماع
بني �سيدات الأعمال �أن هذا التغيري �سيكون تدريجياً ،بالرغم
من �أن ال�ضروريات املتعلقة بال�سكان رمبا ت�سرّع من الإ�صالحات
التي تقوم بها الدولة.
املر�أة يف املجال التطوعي:
�أما جمال التطوع فقد ظل من املجاالت املهمة لربوز املر�أة
ال�سعودية ،و�ساعد هذا املجال املر�أة ال�سعودية يف الظهور يف الكثري
من املنا�سبات .وتتميز منظمات املجتمع املدين الن�سائية بح�سن
�إدارتها وتنظيمها واهتمامها بالتنمية امل�ستدامة .وهذه املنظمات
تنظم حمالت حول العنف الأ�سري والعنف �ضد الأطفال والأمرا�ض
الوراثية وغريها .و�إن العمل التطوعي قد عزز من دور املر�أة يف
اتخاذ القرار والقيام بامل�س�ؤولية ،متثّل هذا يف قيام اجلمعيات
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التي ترعاها الدولة ،مثل :مركز احلوار الوطني ،وجمعية حقوق
الإن�سان ،وجمعية ال�صحفيني ال�سعوديني .وهناك جمعيات �أخرى
ت�أ�س�ست يف اجلامعات ،وهي جمعيات مهنية مثل جمعية الإدارة
وجمعية االقت�صاد و جمعية الأدب .ومت م�ؤخر ًا ت�أ�سي�س فروع
ن�سائية لهذه اجلمعيات املهنية عالوة على �إن�شاء فروع للجمعيات
اخلريية التي كانت موجودة �أ�صالً .وهناك جمعيات خمتلطة
مت ت�أ�سي�سها ب�صورة م�ستقلة �شريطة �أن ال يكون لديها �أجندة
�سيا�سية مثل جمموعة ال�صحفيني يف جدة.
وخالل الأعوام الثالثني ونيف ًا املا�ضية ظلت املر�أة ال�سعودية
�شريكة لأعمال �أ�سرتها ،حتتفظ بودائع �ضخمة يف البنوك،
وت�ستثمر يف �سوق الأ�سهم ،فينبغي عدم التقليل من �ش�أن القوة
االقت�صادية لها .فالن�ساء ال�سعوديات ميتلكن حوايل  %10من
�إجمايل العقارات خا�صة يف مدن ،مثل :الريا�ض وجدة ،وحوايل
 %40من ال�شركات العاملة متتلكها �سيدات ،ولديهن ما يقارب
 45بليون ريال ودائع يف البنوك.
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االختيار امل�ستقل:
تقول الأ�سطورة الغربية املنمطة� :إن الن�ساء ال�سعوديات
م�ضطهدات و�سلبيات ويخ�ضعن للهيمنة الذكورية .وبعد انتقايل
�إىل الريا�ض باختياري وعي�شي حياة امل��ر�أة ال�سعودية دُه�شت
�أ�شد الده�شة �إذ كيف ا�ستمر هذا املفهوم الغربي املوحد و غري
الدقيق عن هذه املر�أة.
وكوين ام��ر�أة �إجنليزية ُول��دت وترعرعت يف لندن يف حقبة
ال�ستينيات من القرن امليالدي املا�ضي وهي حقبة مفعمة بالكثري
من التغريات ،والتحقت بالكلية يف ال�سبعينيات حيث كانت
مو�سيقى الروك �آند رول  Rock and Rollيف �أوج زخمها ،فقد
اخرتت �أن تكون اململكة موطني .مل �أنتقل �إىل الريا�ض لأنني
اكت�شفت فج�أة �أن منط احلياة الفا�سد يف معظم العامل الغربي
قد ملأ عليّ واقعي ولذا فكرت يف حياة عك�س تلك ،و مل �أنتقل
�إىل اململكة العربية ال�سعودية لأنني اعتنقت الإ�سالم� .أي�ض ًا مل
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�آتِ �إىل هنا لأنني مثل معظم العمالة الوافدة قد عرفت �أن هناك
دخ ًال كبري ًا ميكنني �أن �أح�صل عليه ومن ثم �أعود �أدراجي� .أعي�ش
هنا حياة عادية فالواقع �أنني ال �أ�سكن يف جممع �سكني للأجانب
و لي�س لديّ �إال القليل من الأ�صدقاء غري ال�سعوديني و�أ�سكن يف
�شقة يف و�سط الريا�ض.
ورمبا لكل الذين عرفتهم يف �أمريكا و�أوروبا ف�إن قراري هذا
كان مبثابة ال�صدمة ،فمن امل�ؤكد بالن�سبة لهم �أنني قد تعر�ضت
لنوع من غ�سيل الدماغ� ،أو تلقيت ر�شوة� ،أو �أن العائلة املالكة
دفعت يل الأموال .و�إذا كان �أ ّي ًا من هذه التوقعات �صحيحة فقد
ت�صلح مو�ضوع ًا هائ ًال لكتاب ،لكن كل ذلك ال حقيقة له ،فقد
كان املهم بالن�سبة يل روح النزاهة وال�صدق واحلفاوة والكرم
واخل�ير ،وك��ل ه��ذه م��وج��ودة يف ال�سعودية �أك�ثر من �أي مكان
كنت فيه يف هذا العامل .وبب�ساطة �إنني وجدت موطن ًا ووجدت
�سالماً.
عندما و�صلت �إىل اململكة حل�ضور �أحد امل�ؤمترات يف جدة
وجدت نف�سي بكل ب�ساطة �أقع يف حب واقع هذا البلد .امل�شكلة
التي كانت تكمن هنا �أن هذا الواقع متوا ٍر ويربز على ال�سطح
عامل ظاهر يراه الغربيون .فالذي يحدث �أن ه��ؤالء الغربيني
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الذين تتم دعوتهم �إىل زي��ارة اململكة يُغمرون بالكرم وح�سن
ال�ضيافة وي��زورون املعامل الرئي�سية ومن ثم يعودون لبلدانهم
بعد عدة �أيام على �أمل �أن يكت�شفوا اجلانب الإيجابي يف اململكة.
مثل هذه الأ�ساليب ن��ادر ًا ما ُت�ؤتي �أُكلها .وال �أخفي اندها�شي
للمبالغ الطائلة التي �أُنفقت يف مثل هذه الزيارات عام ًا بعد عام
و عقد ًا بعد عقد دومنا فائدة .فه�ؤالء الزوار يعودود وال همّ لهم
�سوى �سرد احلكايات عما ر�أوه :ن�ساء ملتحفات بال�سواد ،ورجال
يف ثياب بي�ض ،و ف�صل بني الن�ساء والرجال يف املطاعم ،ومنع
الن�ساء من قيادة ال�سيارات .وكل املبالغ التي �أُنفقت على زيارة
مثل هذه الوفود مل تثمر �إال قليالً� ،إذ ظل ه�ؤالء الزوار متم�سكني
بقناعاتهم و�آرائ�ه��م امل�سبقة و يرف�ضون احلياد عنها .ورمبا
يكون قد حان الوقت لكي نتذكر املقولة التي تعرّف اجلنون ب�أنه
تكرار ال�شيء نف�سه مرات ومرات على �أمل احل�صول على نتائج
خمتلفة .و �أرى �أنه حتى الوافدين الذين عا�شوا يف اململكة لعقود
من الزمن و�أحبوها يتحملون جزء ًا كبري ًا من م�س�ؤولية الأخطاء
حول النظرة �إىل اململكة ،فهم ال يقومون بالكتابة لو�سائل الإعالم
الغربية مو�ضحني الأ�سباب التي جعلتهم يعي�شون هنا� .إذ �أن هذا
يع ّد من �أجنع الإج��راءات امل�ضادة والفعّالة يف وجه الهجمات
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املليئة بالكراهية من جانب ال�صحافة الغربية.
وعندما زرت اململكة �أول مرة �شاهدت بد ًال من ذلك كله ثقافة
�ضاربة الأعماق يف التاريخ وكرم ًا وحفاوة واعتزاز ونزعة تت�سم
بالتقوى وحب اخلري .يف زيارتي الأوىل والتي ا�ستمرت خم�سة
�أ�سابيع مل �أ�سكن يف فندق و�أ�ستمتع باخلدمة ت�أتيني يف غرفتي
ف�ضلتُ �أن �أعي�ش مع �أ�سر �سعودية من الطبقة الو�سطى
ولكنني ّ
وا�ستمتعت بعاداتهم وتقاليدهم .لقد كنت يف غاية ال�سرور �أن
�أتناول طعامي على الطريقة ال�سعودية و�أنا جال�سة على الأر�ض
دون �أن �أكون حتت �أي �ضغوط ،بل كنت �أ�ستمتع مبراقبة هذه
الأ�سر والتحدث معها وظللت �أتعلم املزيد كلما طرحت املزيد
من الأ�سئلة.
لكن وخالل طيلة وقت حديثي ظل هناك �س�ؤال واحد مل �أجد له
�إجابة :ما الذي يجعلكم فخورين ب�أنكم �سعوديون؟ كانت الإجابة
املعتادة عن ال�س�ؤال هي «لأننا م�سلمون» �أو «لأننا عرب» وكذلك
«لأن بلدنا بلد احلرمني ال�شريفني» .وقد ظل ال�سعوديون ل�سنوات
يعتذرون عن العنف الذي حدث وك�أنهم جميع ًا م�س�ؤولون عما
قام به خم�سة ع�شر �شخ�ص ًا لقوا حتفهم و�شخ�ص �آخر مطلوب.
وظل ال�سعوديون ل�سنوات �أي�ض ًا يعرتفون ببطء وترية الإ�صالح
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والتغيري ،والحظت مرار ًا وتكرار ًا مظاهر الإحباط و الت�شا�ؤم
ت�صرف �أنظار ال�سعوديني عن ر�ؤية ما يحدث :التغيري املح�سو�س
والنمو العمراين وامل�ؤ�س�سات اجلديدة وجهود الإ�صالح .وهذا
كله ميكن التفاخر به ،و لكن �أدب ال�سعوديني اجلمَّ جعل الغرب
ي�ستخف بهم وي�صف اململكة ب�أنها مهددة لـ «الدميقراطية»
و«العامل احلر».
خطاب مفتوح لل�سعوديني:
بعد عودتي �إىل الغرب كتبتُ مقا ًال عنوانه« :خطاب مفتوح
لل�سعوديني» ،نُ�شر يف �صحيفة ع��رب نيوز Arab News
و�صحيفة الريا�ض .تلقيت كمية �ضخمة من الر�سائل من
�سعوديني رجا ًال و ن�سا ًء يثنون على ك�شفي هذه احلقيقة التي
كانت مُ غيَّبة .لقد كانت الر�سائل من جميع الفئات  -عمّا ًال
وافدين و�أم��راء  -وجميعهم �أق��روا« :ال نتحدث عن �أنف�سنا:
ملاذا نحن كتومني» .لقد �شعرت �أنه قد حان الوقت بالن�سبة
لل�سعوديني ليفخروا مبا تقوم به اململكة عن طريق العمل ولي�س
ال�شعور فقط.
وقد �آن الأوان لل�سعوديني �أي�ض ًا لكي ي�شرحوا للعامل مدى
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احرتامهم للمر�أة وكيف �أن الأ�سرة لها الأولوية .وهذا لي�س من
�صميم العادات االجتماعية «القبلية» ،ولكنه من ن�صو�ص القر�آن
الكرمي .و�إذا كان هناك رج��ال لهم �أك�ثر من زوج��ة فهم قلة،
فعلى �سبيل املثال :هناك � 6أ�شخا�ص من كل  1000من امل�سلمني
مَ نْ لهم زوجتان �أو �أكرث ،وهو �أمر م�سموح به فقط ب�شرط العدل
بني الزوجات ،وقليل من يقدر على ذلك .لقد حان الوقت للدفاع
علن ًا عن الأ�سرة قبل كل �شيء .الحظوا انحطاط قيم الأ�سرة
يف الغرب حيث فاق عدد الأ�سر التي فيها �أب �أو �أم فقط عد َد
الأ�سرة التقليدية املكونة من �أب و �أم ،وارتفعت معدالت الطالق
ب�صورة جنونية ،و�أ�صبح الأطفال متجولني من والية �إىل �أخرى،
وال يكادون ي�ستقرون يف منطقة بعينها ،الأم��ر الذي يفقدهم
�أي جذور .وهذا كله ينبئ مب�ستقبل اقت�صادي مظلم بالن�سبة
للدولة العظمى الوحيدة يف العامل والتي ما زالت تزعم �أنها دولة
الرفاهية وت�سخر من الهيكل االقت�صادي واالجتماعي لأوروبا
التي و�ضعت �أولويات ملواطنيها منذ زمن بعيد دون اعرتا�ض
منهم على ذلك� .إنها دولة الرفاهية نظر ًا �إىل �أنه وبكل ب�ساطة
الن�ساء فيها ال يُحظني برعاية من �أ�سرهن عندما يقمن بتن�شئة
�أطفالهن بل يُرتكن ملواجهة م�صريهن ب�أنف�سهن يف جمتمع مينح
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فر�ص ًا قليلة للن�ساء الالتي ي�أخذن �إجازات لرعاية �أطفالهن� ،إذ
�إن العائدات منهن �إىل الوظيفة يح�صلن على  6دوالرات (22
رياالً) فقط يف ال�ساعة وتنخف�ض الرواتب بن�سبة  %35ل�صالح
ال�ضرائب الفيدرالية وال�ضمان االجتماعي والتقاعد ،وهي
�أمور لن حت�صل عليها ه�ؤالء الن�ساء .فمتو�سط دخل الأ�سرة يف
الواليات املتحدة هو  37.500دوالر يف ال�سنة .و�إذا ما و�ضعنا
يف احل�سبان النفقات املنزلية ال�سنوية لوجدنا �أن ه�ؤالء الن�ساء
والأط�ف��ال يعي�شون على م�ستوى خط الفقر .وه��ذه الفئة تقع
�ضحية للبريوقراطية ،فهي ال تك�سب ما يكفي ل�سدِّ رمق �أ�سرتها،
ناهيك عن الت�أهل للح�صول على امل�ساعدات احلكومية و�أنواع
َ
الأغذية وال�ضمان ال�صحي.
الأمن املقارن:
م��ن ال���ض��روري لل�سعوديني التحدث ع��ن حقيقة الأم��ن يف
بالدهم وخلوها من اجلرمية عك�س ما ُي��روّج له .فكيف تقوم
دولة مثل الواليات املتحدة  -التي حتتل قائمة دول العامل من
حيث القتل واالغت�صاب والعنف بني الزوجني  -باتهام اململكة
العربية ال�سعودية مبثل هذه اجلرائم؟ ومن ناحية �إح�صائية
132

المرأة في السعودية

ف�إن اململكة تُع ُّد من �أقل الدول من حيث معدالت اجلرمية ح�سب
الفرد وكذلك �أعمال االغت�صاب وال�سرقات.
وم��اذا تعني مزاعم الواليات املتحدة حول اململكة فيما
يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان يف الوقت الذي بلغت فيه
ح��االت اختطاف الأطفال يف �أمريكا يف كل مكان حتى مل
تعد ت�ستحق �أن تدرج �ضمن الأخبار ال�صحفية؟ ومغت�صبو
الأطفال يتجولون بكل حرية يف كل مكان ،وحتى عندما مت
ت�صوير �أح��د احلاخامات عن طريق الفيديو وه��و يحاول
ممار�سة اجلن�س مع �أح��د ال�صبية؛ �أُ�سقطت الق�ضية ومل
يتعر�ض لأية عقوبات قانونية .ويُ�ستخدم الأطفال ال�صغار
لإ�شباع ال�شهوات اجلن�سية ملختطفيهم وغالب ًا ما يتعر�ضون
للقتل بطرق ب�شعة �إر�ضاء لنفو�س خاطفيهم املري�ضة .ومعلوم
متام العلم �أن الذين يقومون مبثل هذه اجلرائم يف املجتمع
الأمريكي لي�سوا عرب ًا �أو م�سلمني �أو من ذوي الب�شرة ال�سوداء
�أو ال�صفراء� ،إنهم من البي�ض الذكور الذين ميكن �أن تلتقي
بهم يف �أي مكان .فمن �أي��ن جاء هذا املر�ض ال��ذي �أ�صاب
عقول ه�ؤالء الرجال؟ هذا بالطبع غري موجود عند الرجال
ال�سعوديني.
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الإ�ساءة الغربية للمر�أة ال�سعودية:
دعونا الآن نتناول ال�صورة النمطية عن الإ��س��اءة للمر�أة
بوا�سطة الأزواج يف ال�سعودية (وهو �أمر حمظور يف الإ�سالم).
فعندما ظهرت مقدمة الربامج رانيا الباز علن ًا لتتحدث عن
ال�ضرب ال��ذي تعر�ضت له من ِقبَل زوجها ،تفاقم الرعب يف
الغرب من ت�صرفات ال�سعوديني حيال زوجاتهم وذل��ك من
خالل برنامج �أوب��را وينفريي  Oprah Winfreyالذي �أ�شاد
ب�شجاعة رانيا الباز .ورغم �أن ق�صتها كانت مليئة بامل�أ�ساة ومن
الأهمية مناق�شتها ب�صورة مفتوحة ،لكن يبقى �أن ن�شري �إىل
�أن ثلث الن�ساء الأمريكيات ( )%31يتعر�ضن للعنف اجل�سدي
�أو اجلن�سي من قبل �أزواجهن �أو �أ�صدقائهن يف مرحل ٍة ما من
حياتهن ،و�أن حوايل  %10من طالبات املدار�س يف �أمريكا يُجربن
على ممار�سة اجلن�س من غري �إرادتهن ،و�أن ثالث ن�ساء يُقتلن
كل يوم يف �أمريكا بوا�سطة من ي�شاركهن ال�سكن .وتُع ّد الهند من
�أكرث بلدان العامل من ناحية معدل العنف بني الأزواج �إذ �إن �أكرث
من  %40من الن�ساء ي�شتكني من العنف الأ�سري .وحرق الن�ساء
وهن �أحياء يف الهند ما زال ممار�سة �شائعة ،ولكن تراجعت
حاالت القتل ب�سبب املهور �إىل  600حالة يف عام 2003م .و عملية
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�إجها�ض الأجنة الإناث هي �أي�ض ًا ممار�سة �شائعة يف الهند .وما
تزال ال�صني تطبق التنظيم الأُ�سري الإجباري؛ طفل واحد لكل
�أ�سرة ،الأمر الذي �أدّى �إىل ازدياد حاالت قتل الأطفال الر ُّّ�ضع
الذين يُلقى بهم يف ال�شوارع .و ممار�سة قطع الأع�ضاء التنا�سلية
للإناث ما تزال م�س�ألة متف�شية يف �إفريقيا رغم اجلهود التوعوية
التي تقوم بها جمموعات حقوق الإن�سان .و مع هذا ف�إن الواليات
املتحدة توجه عُ �شر جهودها لإدان��ة هذه املمار�سات الرببرية
املطبقة يف هذه الدول مقارنة بالإدانات التي توجهها �إىل اململكة
العربية ال�سعودية .تُرى لو كانت ال�سعودية تُ�صدّر البطاط�س بد ًال
من البرتول فهل كانت �ستكون حم�صنة �ضد ما تتعر�ض له؟
و�إذا كانت الدميقراطية ت�شمل ت�صدير ًا ل�صناعة ال�صور
اخلليعة ب�شكل وا�سع على نطاق العامل؛ فهل هناك من ي�أخذ
على حممل اجلدِّ ما يقوله امل�س�ؤولون احلكوميون يف الواليات
املتحدة؟ فالف�ساد جزء ال يتجز�أ من ال�سيا�سة الأمريكية ،يف
جم��االت اجتماعية واقت�صادية خمتلفة وث��اين �أك�بر جمموعة
�ضغط يف مقر الكوجنر�س الأمريكي يف وا�شنطن هي جلنة
العالقات العامة الأمريكية ال�صهيونية التي تُعرف اخت�صار ًا بـ
«�أيباك»  ،AIPACولذا فال حاجة بعد هذا لل�س�ؤال عن ال�سيا�سة
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اخلارجية املنحازة فيما يخ�ص منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويف الوقت الذي يعتذر فيه ال�سعوديون عن بطء وترية التقدم
يف ال�ش�ؤون املتعلقة بالإ�صالح ،ينبغي �أن نتذكر �أن الواليات
املتحدة قد مكثت �أك�ثر من مائتي عام و بالتحديد حتى عام
1920م حتى منحت املر�أة حق الت�صويت .فلماذا �إذن يجب �أن
تكون وترية التغيري مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا ب�أمريكا القرن احلادي
والع�شرين؟ فحتى احلرب العاملية الأوىل كانت الن�ساء يُغطني
�أذرعهن و�أرجلهن ويرفعن �أطراف ثيابهن تعبري ًا عن االنت�صار
بعد تلك احلرب ال�شنيعة .ويف بريطانيا التي كانت تعي�ش الع�صر
الفيكتوري يف القرن التا�سع ع�شر ،كان البيانو يُغطى بقما�ش من
القطيفة الثقيلة �إذ كانت �أرجل تلك الآلة تُع ّد من املثرية لل�شبق
اجلن�سي عند الرجال وخا�صة يف اجلل�سات املختلطة .وبد ًال من
ذلك كان الرجال يذهبون �إىل �أندية التدخني املخ�ص�صة للرجال
فقط �أو املقاهي التي يمُ نع دخول الن�ساء �إليها .وكانت الن�ساء
يف خمتلف بقاع العامل يرتدين �أغطية الر�أ�س وا�ستمرت احلال
هكذا �إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية حتى حتررت الن�ساء من
ارتداء الأحزمة املحيطة باجل�سم واملناديل التي ت�ستخدم لغطاء
الر�أ�س �أو الرقبة� .أما �أغطية الر�أ�س على وجه التحديد فقد
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انتُزعت عندما عملت الن�ساء يف امل�صانع �أثناء �سري احلرب.
وعلى هذا ف�إنه خالل اخلم�سني عام ًا املا�ضية فقط حدثت يف
الغرب ثورة يف الأزي��اء واللبا�س ،ولذا ف�إن ال�سعودية مل تطلب
من الأمريكيني التخل�ص من ارتداء الأزياء العارية والتحوّل �إىل
ارتداء العباءة بد ًال عن ذلك.
والراهبات والق�ساو�سة واحلاخامات جميعهم يغطون
ر�ؤو��س�ه��م ،والن�ساء املتدينات من اليهود يرتدين �أغطية
للر�أ�س ،والكاثوليك يغطون ر�ؤو�سهم يف الكني�سة ،ولكن الن�ساء
ال�سعوديات وحدهن الالتي «يُ�ضطهدن» الرتدائهن احلجاب؟
وقد حدث يف املنطقة ال�شرقية �أن طلبت �إحدى امل�ست�شفيات
ال�سعودية من متقدمة �إىل وظيفة �أن تخلع نقابها �أو يُرف�ض
طلب توظيفها ،عندها ثارت ثائرة الن�ساء على هذا ال�سلوك
املف�ضل� .إن العباءة لبا�س
واحتججن على الهجوم على زيهن ّ
مريح وعملي ويجب �أن تظل خيار الن�ساء ال�سعوديات بد ًال من
�أن تكون مثار �سخرية من ال�صحافة الغربية التي جتهل معنى
ذلك بالن�سبة لل�سعوديات.
امل��ر�أة الأمريكية ت�ستلم  ٪75من الأج��ر ال��ذي ي�ستلمه
الرجل .وهنا نذكر �أن زوجة النبي حممد  الأوىل خديجة -
137

المرأة في السعودية

ر�ضي اهلل عنها  -كانت ربة عمل و�سيدة �أعمال قوية وناجحة.
وزوجته الأخرى عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها  -حاربت بجانب
ال��رج��ال قبل �أك�ثر من  1400ع��ام .وال�ي��وم ح�صلت املر�أة
ال�سعودية على �أعلى م�ستويات من التعليم،وتدير ال�شركات،
بل وح�صل بع�ضهن على تدريب لي�صبحن حار�سات �أمن.
وتتوىل الن�ساء �إدارات يف امل�ست�شفيات واجلامعات ،وتدير
م�ؤ�س�سات هند�سية ،وتكتب �آراء قوية وجريئة يف ال�صحف
ال�سعودية.
الإ�سالم الذي كرَّم املر�أة:
وعلى عك�س ر�ؤية الغرب ف�إن الإ�سالم يع ُّد الزوجة التي تقر
يف دارها وترعى �ش�ؤون بيتها و�أطفالها امر�أ ًة عاملة وحتظى
باالحرتام .وقد حدث فقط منذ الثورة ال�صناعية تغيري يف
حقوق الإرث بالن�سبة للمر�أة يف �أوروبا� ،إذ قبلها كانت املر�أة
تُع ّد مواطنة من الدرجة الثانية ولي�س لديها �أي حقوق ،وتُرتك
حتت رحمة الوريث الذكر الأكرب �سن ًا والذي يقرر بعد وفاة
الأب ما �إذا كانت الأم والبنات �سيبقني حتت �سقف يظللهن �أو
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ال� .أما يف الإ�سالم فقد �أُعطيت املر�أة حقوق ًا كاملة يف املرياث
منذ �أكرث من � 1400سنة.
والإ�سالم يرف�ض العن�صرية وي�شجبها ،بينما ا�ستمرت
العن�صرية ت�سيطر على املجتمع الأمريكي حتى عام 1963م
حني ا�ضطر البي�ض �إىل �إعطاء ال�سود حقوقهم املدنية بعد
�أعمال �شغب واحتجاجات كبرية ،فزال الف�صل العن�صري
و متتعوا باحلرية ،على الأقل من الناحية القانونية .لكن
ما يزال التحيُّز متف�شياً ،وما يزال اختالط املجموعات
العرقية حمدوداً .قم بزيارة �أي مركز جتاري و�سرتى �أن
جمموعات املراهقني ال�سود منعزلة عن البي�ض الذين
بدورهم منعزلني عن اله�سبانيني .ورغم التكتم والإنكار
امل�ضروبني على وجود العن�صرية �إال �أن الواقع عك�س ذلك،
�إذ �إنه يت�ضح جلي ًا عند النظر يف الأح��داث اليومية .ما
ي�ؤكد عك�س ذلك.
قيادة املر�أة ال�سعودية لل�سيارة:
�أما قيادة املر�أة ال�سعودية لل�سيارة والتي متثّل كل �أ�شكال
الإدانة للمملكة من قبل الواليات املتحدة ،ولأين كنت �أق�ضي
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ما يقارب ال�ساعتني يومي ًا �أقوم خاللها ب�إي�صال الأطفال �إىل
املدر�سة و�إعادتهم بعدها وذلك يف �أ�سو�أ مدينة يف �أمريكا من
حيث حركة ال�سيارات؛ فقد كانت �سعادة يل �أن ال يتكرر ذلك
يف الريا�ض .وقليل من الن�ساء الالتي حتدثت معهن �أَبديْنَ
نوع ًا من احلما�سة للح�صول على رخ�صة قيادة ،رغ��م �أن
معظم الالتي تلقني تعليم ًا يف اخلارج يحملن رخ�ص قيادة
لكنهن را�ضيات �أن يتم �أخذهن مبا�شرة �إىل مدخل املركز
التجاري �أو املنزل بد ًال من ق�ضاء وقت ثمني يف البحث عن
موقف �آمن لل�سيارة.
ويف الليايل املظلمة ف�إن املر�أة ال�سعودية ال ي�صيبها القلق
واخلوف من مهاجمة �أحد وهي يف طريقها �إىل ال�سيارة،
بل هي مطمئنة �إىل �أن �سائقها �أو �أحد �أفراد �أ�سرتها �أو
التاك�سي �سيكون بانتظارها .والأهم من ذلك كله � -أخذ ًا
يف احل�سبان اهتمام الإ�سالم بحماية املر�أة  -فهل يخاطر
�أي �أحد ب�إلقاء املر�أة يف ال�شارع حيث مغامرات ال�صبية
ال�صغار الذين ميار�سون القيادة ب�سرعات جنونية فاقت
كل ت�صور؟
ومل �أكن حم�صنة من االنتقادات التي ظلت تكيلها يل
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الكثري من الن�ساء يف اململكة الالئي يختلفن معي يف هذا
الطرح .و قد �صحن فيَّ قائالت« :م��اذا تفعلني بنا؟ هل
تريدين �إيقاف امل�سرية؟ ال تكوين �أكرث حمافظة».
لقد ع�شت يف ثقافتني تختلفان مت��ام� ًا ع��ن ثقافة
اململكة العربية ال�سعودية� :أوروب���ا املتحررة واملنفتحة
و�أمريكا «الدميقراطية» ،وقد ع�شت نتائج التغيري ال�سريع
واحلرية الظاهرة (وهي تعبري ملطّ ف للحرية اجلن�سية)
وكذلك «امل�س�ؤولية الفردية» .ونحن الب�شر مهي�ؤون لكي
نتقبل دوم ًا �أن يكون لدينا قائد �أو موجه �أو مر�شد وحامٍ ،
فيومي ًا جناهد �أنف�سنا حول ال�صواب واخلط�أ ،ولذا ف�إن
الأحكام و احلريات الفردية ال ميكن �أن تعمل بفعالية
فالقوانني والقواعد وُ�ضعت لأ�سباب وجيهة ،فمثالً :عملية
ت�أديب الطفل عملية �صعبة ولكنها م�س�ألة فعالة على املدى
الطويل .ف�إذا ما تُرك الطفل للعبث ب�صورة ع�شوائية دون
ن�صح فمعنى هذا �أننا �أخرجنا للمجتمع خملوق ًا غري
مرغوب فيه وميار�س كل �أ�شكال العبث يف م�سرية حياته،
ال
مثلما �صارت �أمريكا القرن احل��ادي والع�شرين طف ً
خارج ًا عن ال�سيطرة.
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خامتة:
�أخرياً :لقد �شاهدت العديد من نواحي التغيري يف اململكة،
ولكن ال�سباق للحاق بالغرب �سيلحق �أ�ضرار ًا بالقيم املت�أ�صلة من
الإ�سالم و �أر�ض احلرمني ال�شريفني .فالإ�صالح قادم للمملكة
ومن الداخل ،ولذا فال يجب �أن يتم التعجّ ل فيه .فعندما �سقط
جدار برلني انهار االحتاد ال�سوڤييتي وعمّت الفو�ضى ،وعندما
فتحت ال�صني الأب��واب للتغري اختارت طريقة بطيئة لتحقيق
ذلك و لذا كان النجاح ن�سبي ًا حليفها.
يجب العمل على حل امل�شكالت ،وعلى ال�سعوديني �أن يقوموا
بذلك ب�أنف�سهم .وبالت�أكيد لي�س هناك �أي ق�صور فكري يف
البلد؛ فاللغة الإجنليزية منت�شرة ،واجليل اجلديد ذو دراية
وا�سعة بالكمبيوتر والإنرتنت وق��ادر على تعليم نف�سه �إذ ما
دعت احلاجة �إىل ذلك .فال�سعوديون من الطبقتني الو�سطى
والعليا يتحدثون �أك�ثر من لغة ،وهو �أم��ر ال ينطبق على من
يتحدثون اللغة الإجنليزية بو�صفها لغتهم الأم .و�إن ت�سارع
وترية الإعالم جعلت القليل فقط من ال�سعوديني ال ي�ستطيع
اللحاق بركب املعرفة والثقافة.
وم��ن �أج ��ل م��وا��ص�ل��ة عملي حمللة �سيا�سية يف ال�ش�أن
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ال�سعودي  -الأمريكي؛ �أدرك��تُ �أنني بحاجة �إىل �أن �أكون يف
اململكة العربية ال�سعودية ولي�س خارجها .ول�ست نادمة �أبد ًا
لهذا التغيري الذي حدث يف حياتي وتركي كل حياتي ال�سابقة
و�أن �أبد�أ من جديد.
لقد قيل� :إنه عندما يُغلق باب ف�إن نافذة تُفتح .و يف حايل
هذه �إنني مت�أكدة �أن هناك نافذة قد �أُغلقت و�أبواب ًا قد فُتحت.
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عندما ح� ّدث��ت �أيوني�س ثومب�سون
�صديقاتها عن �أن زوجها �أن��درو قد ُكلّف بالعمل يف اململكة
العربية ال�سعودية؛ �صدرت منهن زفرات تن ُّم عن ال�شفقة والرثاء
حلالها .وبد ًال من االحتفاء بهذه املغامرة اجلديدة التي �ستكون
يف بلد خمتلف وثقافة خمتلفة؛ كانت نظرات ال�شفقة والرثاء
هي ن�صيبها من �صديقاتها.
تقول �أيوني�س يف هذا ال�صدد:
«كان اجلميع ي�شعرون بالأ�سى واحلزن حلالتي».
�إن الت�صور ال��ذي يكمن يف �أذه��ان �صديقات �أيوني�س �أن
حياتها القادمة هي حياة �ستتَّ�سم بالوحدة خلف الأب��واب
املغلقة و احلجاب واملنع من القيام ب�أي ن�شاط متار�سه املر�أة
يف الغرب كونه حق ًا من حقوقها امل�سلَّم بها ،مثل العمل وقيادة
ال�سيارة وال�سفر مبفردها واجللو�س على ال�شاطئ وهي ترتدي
مالب�س ال�سباحة.
Ionis Thompson
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ه�ؤالء الن�سوة لديهن �صورة منطية غربية عما ميكن �أن يحدث
ل�صديقتهن يف جمتمع يعتقدن �أن حقوق الن�ساء فيه وقيامهن ب�أي
عمل مكبّل بالتقاليد الإ�سالمية والهيمنة الذكورية� .إن ت�صور
ه�ؤالء الن�سوة يف الغرب هو �أن الن�ساء يف ال�سعودية  -عالوة على
�أن وجوههن حمجبة  -لي�س لهن مكان �أو حتى �صوت يف املجتمع
ال�سعودي.
لكن  -وخالف ًا لذلك  -وجدت �أيوني�س �أن احلياة يف اململكة
العربية ال�سعودية فيها الكثري من املحفزات ولي�ست بتلك التي
يت�صورنها مت�سمة بالعزلة والوحدة� .صحيح �أنها ال تقود �سيارة
ولكنها تعمل� .إنها تقوم بتدري�س اللغة الإجنليزية لل�سيدات
ال�سعوديات ،وهي فر�صة �أتاحت لها الدخول للمجتمع ال�سعودي
وفهم ما تريده املر�أة ال�سعودية .وعندما جتد الوقت ف�إنها تقوم
برحالت �إىل الرب وت�ستك�شف هذه الكنوز الأثرية ال�ضخمة .ولذا
ف�إن �أيوني�س مل تعد �أبد ًا متلهفة للحياة التي تركتها وراءها يف
بريطانيا!
�إن امل�شكلة الرئي�سية يف �سوء الفهم الغربي حل��ال املر�أة
ال�سعودية تكمن يف �أن الغرب ال يرى �أكرث من الأمور الظاهرية
عن حياة املر�أة ال�سعودية واملتمثلة يف احلجاب وعدم القدرة على
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ال�سفر دون �إذن وعدم قدرتها على قيادة ال�سيارة والت�صويت.
وكمثال على هذا الفهم ال�سطحي ن�شرت �صحيفة الديلي تليغراف
 Daily Telegraphالربيطانية يف �إحدى مقاالتها ما يلي:
«حتتل اململكة العربية ال�سعودية �أ�سو�أ �سمعة يف العامل من
حيث كبت املر�أة وا�ضطهادها ،فالن�ساء يقبعن داخل العبايات
واحل �ج��اب ،وم �ع��زوالت يف �أم��اك��ن خم�ص�صة للن�ساء فقط،
وممنوعات من قيادة ال�سيارات �أو الت�صويت ،ومطلوب منهن
�أخ��ذ الإذن من املحارم عند ال�سفر �أو احل�صول على بطاقة
�أحوال مدنية� .إن و�ضعهن يع ُّد نوع ًا من العار باملعايري الدولية
مثل الكثري من انتهاكات حقوق الإن�سان التي تعمل منظمة
�إمني�ستي على حماربتها».
لكن �إحدى �صديقاتي ال�سعوديات التي �س�أطلق عليها ا�سم
ف�ضلت �أن ال �أذكر ا�سمها احلقيقي وهي من املنطقة
�سارة  -التي َّ
ال�شرقية ودر�ست يف بريطانيا ملدة اثني ع�شر عام ًا  -تعي جيد ًا
النقد و�سوء الفهم الذي يطال املر�أة ال�سعودية يف الغرب .تقول
�سارة:
« ....لكن هذه لي�ست كل الأمور الرئي�سية ،فالغرب يح�س �أن
احلجاب هو من �أكرب القيود على املر�أة ال�سعودية� .إنهم يرون �أن
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احلجاب والعباءة مينعان املر�أة من القيام ب�أعمالها ،ويف حقيقة
الأمر �إن هذا لي�س ب�صحيح».
حجاب املر�أة ال�سعودية
ينظر الكثري من الغربيني من غري امل�سلمني �إىل العباءة
واحلجاب على �أنهما نوع من اال�ضطهاد �ضد امل��ر�أة ،و�أنهما
زي مفرو�ض على املر�أة ال�سعودية من الرجال .وهذا �سوء فهم
مزدوج ،فالرجال غالب ًا ما يف�ضلون �أن ال ترتدي املر�أة احلجاب
خا�صة �إذا كانت تعي�ش يف الغرب ،فاملجتمعات الغربية ال ت�ستوعب
كيف يقوم �شخ�ص ما بتغطية ج�سمه بال�سواد من الر�أ�س وحتى
�أخم�ص القدمني.
�إنه لأمر مثري للغ�ضب بالن�سبة للكثري من ال�سعوديات �أن ي�صنع
الغرب مو�ضوع ًا عن زيّهن .وهذا ما وجدته بريجيت كيندال
 Bridget Kendalامل�ح��ررة الدبلوما�سية يف هيئة الإذاع��ة
الربيطانية عندما التقت مبجموعة من ال�شابات ال�سعوديات
وحاورتهن عن زي املر�أة ال�سعودية .كان ذلك خالل زيارة كيندال
�إىل اململكة يف مايو عام 2006م .حتدثت بريجيت كيندال يف
تقريرها �إىل الإذاع��ة الرابعة يف هيئة الإذاع��ة الربيطانية و
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حتديد ًا يف الربنامج ذائع ال�صيت (من مرا�سلينا) From our

 ،own Correspondentعن زي املر�أة ال�سعودية .وكان مما
�أوردته يف ذلك الربنامج:
«كانت هناك خم�س �شابات �سعوديات ،منهن الطالبة ومنهن
املر�أة العاملة و�إحداهن على و�شك الزواج بطريقة مرتبة �سلفاً.
يل بعيونهن املمتلئة حيوية وجميعهن متو�شحات
كن ينظرن �إ ّ
بال�سواد من الر�أ�س وحتى �أخم�ص القدمني ،و�إحداهن غطّ ت
وجهها ولكنها تك�شف عن �أك�م��ام عباءتها املزرك�شة ب�صور
الفرا�شات .وقالت بفخر وك�أمنا تدافع عن الزي ال�سعودي« :هذه
�آخر مو�ضات الأزياء».
و يف �أكرث من منا�سبة ف�إن الن�ساء الالتي التقيتهن يف جدة
والريا�ض كنَّ م�صرّات على �أن ما تلب�سه املر�أة ال�سعودية لي�س هو
من الأولويات التي ينبغي �إدراجها عند احلديث عن الإ�صالح،
لكن الإ�صالح يف اململكة العربية ال�سعودية يتناول �أمور ًا �أخرى.
وقالت �صباح  -وهي �أ�ستاذة جامعية �« :-إن العباءة بالن�سبة
لنا مثل ال�ساري بالن�سبة للهنود ،و�إنه ملن النفاق للغرب �أن ي�شيد
بدولة نيبال ودولة بوتان حلفاظهما على تراثهما بينما يدّعي �أن
التقاليد ال�سعودية ت�ضطهد املر�أة».
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لكن حماولة �إفهام هذه الأمور للربيطانيني ،هو �أمر يحتاج
�إىل مئات التقارير مثل ذاك ال��ذي �أعدته بريجيت كيندال،
قبل �أن تبد�أ املجتمعات الغربية يف تغيري نظرتها �إىل املر�أة يف
ال�سعودية.
وفوق هذا كله ف�إن الغرب يرى �أن احلجاب معوّق حقيقي يف
التوا�صل .و قد حدثت عا�صفة �إعالمية و �سيا�سية يف خريف عام
2006م عندما كتب وزير اخلارجية الربيطاين ال�سابق جاك �سرتو
 Jack Strawعن �أنه يرى �أن ارتداء احلجاب «تعبري وا�ضح عن
االنف�صال واالختالف» .تبع هذا ما دار من ق�صة املدرّ�سة امل�سلمة
املحجبة التي فقدت وظيفتها� .إذ يف �إحدى جل�سات اال�ستماع يف
املحكمة طلب قا�ضي الهجرة الربيطاين من ممثل املدرّ�سة �أن
تقوم بخلع نقابها لكي تتمكن من التحدث يف املحكمة.
و قد ر�أى بع�ض املعلّقني الغربيني يف الهجوم على احلجاب �أنه
نوع مالئم من العن�صرية ،بينما ر�أى �آخرون �أنه طعن �إيجابي يت�سق
و�سوء الفهم املزمن بني جمتمعني خمتلفني .وي�ضيفون� :إن النقا�ش
املفتوح �أف�ضل من الإدانة ال�صامتة .وذهبوا �إىل القول� :إنه مبناق�شة
هذا املو�ضوع ف�إن من ترتدي احلجاب يكون لديها الفر�صة  -على
الأقل  -ل�شرح وتربير ملاذا اختارت هذا النوع من اللبا�س.
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املر�أة ال�سعودية وقيادة ال�سيارة:
ومن الأمور الرئي�سية التي تعر�ضت ل�سوء الفهم من جانب
الغربيني؛ قيادة امل��ر�أة ال�سعودية لل�سيارة .وكما ذك��ر جميع
ال�سفراء الذين مثلوا اململكة يف بريطانيا ف�إن ال�س�ؤال عن قيادة
املر�أة ال�سعودية لل�سيارة كان هو دوم ًا ال�س�ؤال املطروح من قبل
�أي �صحفي غربي يجري مقابلة مع ال�سفري .فقد د�أب جميع
ال�سفراء ال�سعوديني يف الغرب على �إي�ضاح �أنه لي�س هناك قانون
يف ال�سعودية يحظر قيادة املر�أة لل�سيارة ،لكن امل�س�ألة تعود �إىل
ثقافة املجتمع.
والأمر الذي ال ميكن ت�صوره ،وهو ما تراه و�سائل الإعالم الغربية
�أن امل��ر�أة ال�سعودية بد ًال من �أن ت�ستمر يف حملتها للمطالبة بقيادة
ال�سيارة ا�ست�سلمت �سريع ًا بعد االنتقادات التي وُجّ هت لها.
لكن نفاذ ال�صرب الغربي يقابله �صرب عربي ،فقد ر�أت �أوروبا
�أن هناك تغيري ًا �سريع ًا قد حدث عن طريق الثورة ،ومثل ذلك
عن طريق التجديد واالبتكار .واملجتمع ال�سعودي عموم ًا يبدو
�ضد املعار�ضة الثورية .ويف هذا الإطار قالت �سارة« :كمجتمع
ف�إننا نبحث عن موافقة بع�ضنا لبع�ض يف كل الأوق��ات ،وعلى
وجه اخل�صو�ص داخل الأ�سرة املمتدة .والغرب يرى �أن بع�ض
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�أ�شكال التمرد جذّابة وم�ؤ�شر على التغيري ،لكن ال�سعوديني ال
يرون ذلك �صحيحاً».
قيادة ال�سيارة يف الغرب تُع ّد نوع ًا من اال�ستقاللية يحر�ص عليها
ال�شباب من اجلن�سني ،وال يدور يف خلد املواطن الغربي �أن �شخ�ص ًا
ال ينا�ضل بكل ما �أوتي من قوة من �أجل حقه يف قيادة ال�سيارة.
ولعل الأهمية الن�سبية ملثل هذا الفهم للحريات تو�ضح �إحدى
نقاط االختالف بني املجتمعني ال�سعودي و الربيطاين .ومبا �أنه
�سيكون من الغباء الذهاب �إىل القول� :إن الكثري من ال�سعوديات
ال يرغنب يف قيادة ال�سيارة ،فهنّ رمبا ال يكنّ حمبطات من ذلك
كما يعتقد الغرب.
التعليم والعمل:
من الأم��ور الأخ��رى التي �أُ�سيء فهمها يف الغرب �أن املر�أة
ال�سعودية مل حتظ بالفر�ص التعليمية التي �أُتيحت للرجل ولذلك
ف ��إن القليل منهن يعملن ،رغ��م �أن ع��دد الن�ساء ال�سعوديات
املتخرجات من اجلامعات يفوق عدد الرجال ،وع��دد الن�ساء
ال�سعوديات الالئي يقتحمن �سوق العمل يف تزايد و هو �أمر ما
زال يثري ده�شة ال�صحفيني القادمني من الغرب.
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كتبت ك�ساندرا جاردين  Cassandra Jardineيف �صحيفة
الديلي تلغراف  Daily Telegraphعن وفد �سيدات الأعمال
ال�سعوديات الذي ح�ضر م�ؤمتر ًا �سنوي ًا ل�سيدات �أعمال ،وعلّقت
بقولها:
«ل��و مل �أر جمموعة منهن (�سيدات الأع�م��ال ال�سعوديات)
بزيهن الأ�سود ،مل �أكن �أظن �أنهن موجودات �أ�صالً».
وكتبت ب��ات النكا�سرت  Pat Lancasterيف جملة ال�شرق
الأو�سط  Middle East Magazineيف املو�ضوع نف�سه« :كانت
ع�ضوات الوفود ذكيات ومتل�ؤهن الرغبة وخفيفات ظل وعالوة
على ذل��ك جتدهن متفائالت و�أن��ت ت�ستمع لهن يتحدثن عن
وظائفهن وعن �أطفالهن وعن طموحاتهن ،فيمكن �أن يكنّ من
�أي مكان يف العامل».
واختتمت بات بقولها:
«�سيدات الأعمال ال�سعوديات ينتقدن الغرب دوم ًا لرف�ضه
التعامل معهن بجدية .فعندما يتحدث الغربيون عن نظريات
امل�ساواة بني اجلن�سني ف�إنهم ي�شعرون بال�سعادة و هم يتعاملون
مع العرب من الذكور بينما ينظرون بطريقة خمتلفة �إىل تلك
التي ترتدي ال�سواد حتى ولو كانت متتلك �شركة خا�صة بها!».
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و كما �أكّدت الأمرية لولوة لل�صحفيني الغربيني يف لندن عام
2006م ف�إن  %30من امل�ؤ�س�سات يف اململكة العربية ال�سعودية
متتلكها �سيدات .و�أ�ضافت يف هذا ال�صدد« :امل��ر�أة ال�سعودية
موجودة يف جميع الأع�م��ال؛ من ممار�سة مهنة الت�سويق �إىل
الت�صنيع» .وتقول:
«الن�ساء الالتي تعوّدن �أن يقوم بتمثيلهن الرجال ال�ستخراج
تراخي�ص العمل �أ�صبحن اليوم بعد �صدور الأنظمة اجلديدة
ميكنهن القيام ب�أعمالهن دون احلاجة �إىل الرجل ،فالن�ساء
اليوم يتحكمن يف �أعمالهن».
ه��ذه هي التغيريات الهامة يف املجتمع ال�سعودي ،وهي
تغيريات ال ي�شيد الغرب بها .لكن ال�صحفي الغربي الذي
يلهث من مقال �إىل �آخر ويتوقف بعد كل فرتة و�أخرى لكتابة
بع�ض املالحظات ،غالب ًا ما تفوته مالحظة التغيريات التي
حدثت يف املجتمع ال�سعودي .ولعل �سوء الفهم الغربي يعود �إىل
القناعة �أن طريقة احلياة الغربية هي الأمنوذج املثايل للعامل
احلديث ،فالغرب يعاين من �إ�شكالية قبول الآخ��ر بو�صفه
طرف ًا م�ساوي ًا له.
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الرتابط يف ال�سعودية واال�ستقاللية يف بريطانيا:
ن�ش�أ ال�سعوديون ليعي�شوا مرتابطني ،يقدرون الأ�سرة
املمتدة التي يعتمدون عليها وهي ومن ثم تعتمد عليهم.
فالأطفال الربيطانيون يتم تعليمهم على كيفية حتقيق
ا�ستقالليتهم و�ضرورة �أن يقف الطفل على قدميه يف املجتمع
الغربي� ،إذ �إن االعتماد على الآخرين ينظر �إليه على �أنه نوع
من ال�ضعف.
وكما قالت �أيوني�س ثومب�سون�« :إن الكثري من ال�سعوديات
ل�سن وحدهن ،فمعظمهن حماطات ب�أفراد من العائلة الكبرية
و لي�س لديهن ذاك املفهوم� :أن يكنّ لوحدهن .وقد وجدت �أن
ال�سعوديات مرعوبات من الوحدة التي نعي�شها».
ومن الأم��ور التي يفتقدها ال�سعوديون عند انتقالهم �إىل
الغرب ب�صورة م�ؤقتة تلك الأ�سرة الكبرية .وقد عبرّ ت �إحدى
الفتيات ال�سعوديات التي ق�ضت �سنني مراهقتها يف الواليات
املتحدة عن حنينها للعودة �إىل اململكة بالرغم من كل احلرية
التي منحتها �إياها �أمريكا .وكانت والدة هذه الفتاة يف منت�صف
الطريق لالنتهاء من �أطروحة الدكتوراه عندما وقعت �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب .وكان قرار العائلة عدم الرجوع �إىل
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اململكة خوف ًا من عدم متكن الوالدة من العودة لإكمال ر�سالة
الدكتوراه .وهكذا بقيت الأ�سرة مبفردها تعاين من فقدان
احلميمية والتوا�صل االجتماعي التي هي ج��زء �أ�سا�س من
احلياة ال�سعودية.
وهذه من الق�ص�ص املفيدة لروايتها يف الغرب الذي ال ميكن
�أن ي�ستوعب كثريون فيه كيف �أن �شابة �سعودية وجدت �أن احلياة
يف اململكة �أف�ضل من احلياة يف الغرب ،وال ميكن للغرب �أن يقدّر
كيف �أن املجتمع ال�سعودي ي�صاب بال�صدمة من ترك امل�سنني يف
الغرب يعولون �أنف�سهم.
وتقول �سارة�« :أعتقد �أن من �أكرث الأمور املحزنة �أن نبدو غري
قادرين على قبول اختالفات الآخ��ر ،ويبدو �أن هناك اعتقاد ًا
فحواه :لأننا خمتلفون فلن نكون �سعداء».
وتتفق �أيوني�س ثومب�سون بقولها« :لقد وج��دت �أن جميع
�أ�صدقائي الربيطانيني لديهم فكرة �أن الن�ساء ال�سعوديات غري
�سعيدات ولكن هذا لي�س �صحيحاً .و من واقع جتربتي ورغم بع�ض
حاالت الإحباط ،ف�إنهن يف �أحوال كثرية �أكرث ر�ضى و�أقل عر�ضة
لالكتئاب من الن�ساء يف الغرب».
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احلقوق ال�سيا�سية:
كثري ًا ما يتم دفع الفتيات ال�سعوديات «للدفاع عن حقوقهن
«مبا يف ذلك حق الت�صويت يف الدميقراطية ال�سعودية الوليدة.
و يف هذا الإطار تقول نورة التي تخرجت من �أكادميية امللك
فهد يف لندن�« :إن ردة الفعل الرئي�سية من الغربيني مبجرد �أن
يعرفوا �أنني من ال�سعودية هو طلبهم منا «�أن نحارب من �أجل
حقوقنا مثل حق املر�أة يف الت�صويت».
«و �أتذكر �أنه عندما ذهبنا يف رحلة مدر�سية لزيارة ال�شركة
الربيطانية للطريان والف�ضاء  British Aerospaceحدثونا
يف عر�ض كامل عن مطالبة املر�أة بحق االقرتاع .و�أنا �شخ�صي ًا
ال �أرى �أن ثمة عالقة بني �صناعة الطائرة (وهو املو�ضوع الذي
ذهبنا للتعرف عليه) وبني حقوق املر�أة .و�أعتقد �أنهم يريدون �أن
يقولوا لنا ماذا علينا �أن نفعل.
وترى نورة �أن مو�ضوع حقوق املر�أة يف اململكة العربية ال�سعودية
هو مو�ضوع يخ�ص املر�أة ال�سعودية وعليها �أن تبحثه بطريقتها.
وقد قامت الدكتورة �سلوى الهزاع ،رئي�سة ق�سم العيون يف
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي وم��رك��ز الأب �ح��اث بعمل
مثري للإعجاب يف الغرب و هو يو�ضح الو�ضع احل��ايل للمر�أة
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ال�سعودية .وت�صف الدكتورة �سلوى نف�سها �أنها رائدة يف املجتمع
ال�سعودي ولكنها ت�ضيف« :ال �أريد �أن �أ�سري �ضد جذوري و �أنا
�أ�ؤمن باملطالبة بحقوقي �ضمن النظام».
وه��ذه الرغبة ال تعني الت�صادم مع النظام ولكن االنتظار
حلدوث التغيري الطبيعي ال�سهل ،وهو �أمر ال يفهمه الإ�صالحيون
الربيطانيون .وتقوم جمموعات ال�ضغط الربيطانية مبنا�شدة
م�ؤيديها لالن�ضمام لها ب��الآالف يف م�سريات تطالب بتغيري
الت�شريعات من تلك املتعلقة ب�صيد الثعالب يف الريف الإجنليزي
�إىل التظاهر �ضد احلرب يف العراق.
ولكن من ال�صعوبة ل�ل�إع�لام الغربي �أن يفهم �أن اململكة
تختلف كلي ًا و�أنها تعمل على التغيري التدريجي .وحقيقة القول
�إن التغيري يحدث �إم��ا ب�سبب احلاجة �أو �أن الرجال والن�ساء
غري مرتاحني �أوغ�ير �سعداء يف حياتهم .وكما كتب ال�شاعر
والناقد الإجنليزي �صمويل جون�سون  Samuel Johnsonيف
قامو�س اللغة الإجنليزية�”:إن التغيري ال ميكن �أن يحدث �إذا مل
يكن هناك �شعور بعدم الراحة حتى من الأ�سو�أ �إىل الأف�ضل.
لكن الغرب ال يقدّر �أن الن�ساء ال�سعوديات ل�سن فقط مرتاحات
يف حياتهن ولكنهن �أي�ض ًا مرتاحات مالي ًا �أكرث من نظرياتهن
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يف الغرب حتى ولو مل يكنَّ غنيات .فاحلياة مكلفة يف الغرب،
ورغم �أن هناك فخر ًا يف الغرب بعمل امل��ر�أة لكن احلقيقة �أن
غالبية الن�ساء يف الغرب يعملن من �أجل حاجتهن �إىل دعم دخل
الأ�سرة .وحتى الن�ساء املوظفات يف�ضلن يف بع�ض الأحيان �أن
يكن حرات� ،أو مبعنى �أ�صح�« :أن يكن ربّات بيوت بد ًال من العمل
من التا�سعة �صباح ًا حتى اخلام�سة م�ساء».
اال�ستقاللية قد �أوجدت م�شاكلها اخلا�صة بالن�سبة للمر�أة
الغربية .وكما قالت بيتي فريدن  Betty Freidenالنا�شطة
الن�سائية الأمريكية يف كتابها« :املرحلة الثانية :Second Stage
«�إن امل�شكلة يف عامل اليوم هي يف التوفيق بني العمل واحلب
والبيت والأطفال».
هذه امل�شكلة ا�ستطاعت املر�أة ال�سعودية التغلب عليها� ،إذ من
ال�سهولة عليها �أن تن�ضم �إىل �سوق العمل ومن ثم جتد الدعم
الالزم من �أ�سرتها فيما يتعلق بامل�ساعدة يف الأمور املنزلية.
يعتقد الغرب �أن امل��ر�أة ال�سعودية مل متنح حقها يف اختيار
الطريقة التي تعي�ش بها ،ولكننا يف الغرب نخلط يف بع�ض
الأح�ي��ان بني حق االختيار واال�ستقاللية .ه��ذا يذكرين بقول
الكاتب الرو�سي فيدور دو�ستوفي�سكي :Fedor Dostoevsky
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«�إن ما يريده ال�شخ�ص هو  -بكل ب�ساطة  -االختيار امل�ستقل،
مهما كلفه هذا اال�ستقالل والطريق الذي ي�ؤدي �إليه».
م��ا يحتاج ال�غ��رب لفهمه �أن��ه ب��إق�ح��ام مفاهيمه يف �أم��ور
تتعلق بخ�صو�صية املجتمع ال�سعودي ،ف�إنه يعمل �ضد حق خيار
اال�ستقاللية يف ال�سعودية� ،أي :يكون التغيري� ،أو ال يكون ،وكيف
يكون ،ومتى يكون ،هذه �أمور تخ�ص ال�سعودية و�شعبها فقط.
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ي�شعر كثري من ال�سعوديني بال�ضجر من ال�صورة النمطية
والفهم الأمريكي للق�ضايا املتعلقة باملر�أة ال�سعودية .يرجع هذا
�إىل �أن انطباعات الأمريكيني فيما يتعلق بهذا الأمر مرتبطة
بفهمهم له ولي�س مبا عليه الأمر يف الواقع .ولذلك ن�سمع دوم ًا
عبارات مثل� « :إنهن م�ضطهدات لأنهن يُجربن على لب�س الأ�سود
وتغطية وجوههن و�شعرهن»� ،أو« :غري م�سموح لهن بالتعبري عن
�أنف�سهن» ،ونحوها من العبارات.
لكن ال�س�ؤال الذي نطرحه هنا هو:
مَ ن امل�س�ؤول عن ت�أ�سي�س هذا الفهم؟ وملاذا ي�صر الكثريون يف
الغرب على التم�سك مبثل هذه املفاهيم عن املر�أة امل�سلمة وعدم
حماولة البحث عن احلقيقة ومعرفتها ؟
جنيب عن ه��ذا الت�سا�ؤل من خ�لال احلديث عن املحاور
التالية:
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 -1جهل املرا�سلني ال�صحفيني:
من وجهة نظر �شخ�صية وجتربة �صحفية �أرى �أن العديد من
املرا�سلني ال�صحفيني الأمريكيني يجهلون متام ًا واقع منطقة
ال�شرق الأو�سط .فعندما عملت �صحفية مرافقة مل�شاة البحرية
الأمريكية �أثناء عملية غزو العراق ،كنت �أتعجّ ب من �أن معظم
زمالئي ،وبينما كانوا يف انتظار �إجراءات �إحلاقهم بالوحدات
الع�سكرية ،كانوا يرف�ضون �أو يعزفون عن معرفة �أحوال املواطنني
يف البلد الذي �سيقومون بتغطية احلرب فيه.
ومن الأمثلة املثرية لالهتمام مثال ال زلت �أتذكره ما حدث
عندما كنا نقيم يف فندق هيلتون يف مدينة الكويت .فقد دُعيت
حل�ضور منا�سبة يف منزل �إح��دى الأ�سر الكويتية وطُ لب مني
ا�صطحاب زمالئي الذين كانوا يقيمون يف الفندق يف انتظار �أن
تبد�أ حرب التحرير ،لكنهم رف�ضوا الذهاب .وقال �أحد املرا�سلني:
« �شكر ًا فقد �أنهيت تقريري عن الكويت» ،ومل يرافقني �سوى
اثنني فقط.
من جهة �أخ��رى مل يكن هناك من بني زمالئي ال�صحفيني
الأمريكيني الذين يغطون احلرب على العراق من يتحدث اللغة
العربية �أو يحاول �أن يتعلمها ،والقليل منهم كانت لديه فكرة عامة
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عن تاريخ املنطقة .ومن البديهي �أن عدم معرفة ه�ؤالء باللغة العربية
وفهم ما يجري من حوار ونقا�ش باللغة العربية يجعل من ال�صعوبة
فهم فحوى ما يدور من مو�ضوعات والتخل�ص من ت�صورهم امل�سبق
حول ما يجرى على �أر�ض الواقع .ورمبا نتيجة لهذا الق�صور يجنح
ال ُكتّاب الغربيون الذين يجهلون الثقافة واللغة العربية عادة �إىل
التعايل الثقايف والكراهية غري املربرة لثقافة الآخر.
لقد كان لدى معظم ه�ؤالء ال�صحفيني احلما�سة وروح املغامرة
لتغطية احلرب ،لكنهم كانوا عازفني متام ًا عن بذل �أي جهد
للتعرف على اجلانب الإن�ساين للغزو وتداعياته املحتملة .حتى
و�إن قر�أ ه�ؤالء ال�صحفيون كتب ًا عن املنطقة وثقافتها وتاريخها
�أو �سكانها ف�إن هذه الكتب تكون م�ؤلفة بوا�سطة �أمريكيني.
وبعد �أن حتوّلت فرتة مرافقتي مل�شاة البحرية الأمريكية من
�أ�سابيع �إىل �أ�شهر� ،أ�صبحتُ مهتمة �أكرث بنوعية التقارير التي
يعدها زمالئي .وحتى هذه ال�ساعة ف�أنا �أ�سمع عن عراقيني تدفع
لهم م�ؤ�س�سات �إعالمية �أمريكية من �أجل البحث عن الأخبار
والتقارير و�إح�ضارها �إىل مرا�سلي هذه امل�ؤ�س�سات يف املنطقة
اخل�ضراء يف بغداد ثم يقوم ه�ؤالء املرا�سلون ب�إعداد هذه الأخبار
والتقارير ون�شرها على �أنها مِ نْ عملهم .وهم ال ي�ستطيعون الت�أكد
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من مدى �صحة الأخبار والتقارير التي تحُ �ضر �إليهم ،وهذا يدل
على �أن املرا�سلني الأمريكيني زاهدون يف التفاعل مع املواطن
العراقي يف ال�شارع .ومن البديهي �أن مثل هذا ال�سلوك واجلهل
بالطرف الآخر ينعك�س على ما ين�شره ه�ؤالء املرا�سلون .وعليه
فال ميكننا �أن نلوم ال��ر�أي العام الأمريكي عن جهله مبنطقة
ال�شرق الأو�سط والإ�سالم والعرب� ،إذ �إنهم يعتمدون وي�ستقون
معلوماتهم من مثل ه�ؤالء املرا�سلني.
 -2الت�شويه املتعمد للحقائق:
الحظت – �شخ�صي ًا  -من الإعالميني الغربيني �أن هناك قلة
منهم  -وهم زمالئي  -يتعمدون ت�شويه الوقائع ،غري �أين �أعزو
ذلك يف الكثري من احلاالت �إىل ق�صور يف الفهم واملعرفة وكذلك
ق�صور يف تقدير ال�شعوب الأخرى وثقافتها وديانتها ولغتها.
فبالن�سبة للأمريكيني تُ�ستغل ق�ضايا مثل :عدم قيادة املر�أة يف
ال�سعودية لل�سيارة وارتداء العباءة؛ بو�صفها حجج ًا تن�سحب على
كل الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان .وكما ذكر �أحد ال�صحفيني:
«يعتقد الأمريكيون �أنه ما دامت املر�أة ال�سعودية ال تقود ال�سيارة
وترتدي العباءة فهذا يعني حتم ًا �أنها حمتقرة وم�ضطهدة ومتخلفة
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و�أنه يجب علينا �أن نعمل على تطويرها».ولذلك نرى الكتابات
الغربية التي تتناول مو�ضوع املر�أة وو�سائل الإعالم تركز الكثري
من جهودها على املو�ضوعات املتعلقة بالعرب ،وخا�صة املر�أة
ال�سعودية بو�صفها  -ح�سب هذه الكتابات « -امر�أة م�ضطهدة».
ولأن املر�أة ال�سعودية متثّل املر�أة ال�شرقية فمن املفرت�ض �أن تكون
م�ضطهدة ودونية وتقليدية ومتخلفة وغام�ضة !! وال �شك �أن �أ�سا�س
هذه الأفكار موجود يف خطاب اال�ست�شراق كما تناوله �إدوارد
�سعيد يف كتابه «اال�ست�شراق» ،ال��ذي ي�صف ج��زء ًا كبري ًا من
الكتابات الأكادميية والعلمية والأدبية التي ت�ؤجج �صراع الثقافة
الأوروبية والغربية مع الثقافة ال�شرقية والإ�سالمية.
 -3نظرة التعايل على الآخر:
تبدو نظرة التعايل وا�ضحة وجلية يف الكتابات الن�سائية
الغربية التي ت�ستخدم املعايري الثقافية الغربية للحكم على
حياة املر�أة ال�سعودية والعربية .يف كتابها «الن�ساء واجلن�س يف
الإ�سالم»  Women and Gender in Islamكتبت ليلى �أحمد
 وهي �أول �أ�ستاذة لدرا�سات امل��ر�أة والأدي��ان يف كلية هارفاردللأديان  -عن الهيمنة الأوروبية على ال�شرق الأدنى وكيف �شكّلت
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�أ�س�س الآراء الغربية حول املر�أة امل�سلمة ،وو�صفت كيف ت�شكلت
املفاهيم الإمربيالية الربيطانية يف �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر
حول املجتمعات الإ�سالمية ،وكيف فر�ض نظام التعليم الربيطاين
الذي خلق نزعة قوية لتقليد كل ما هو بريطاين.
 -4حتيز و�سائل الإعالم الغربية:
ومن �أ�سباب ال�صورة النمطية عن املر�أة امل�سلمة ،وال�سعودية
خا�صة ،حتيز و�سائل الإع�ل�ام الغربية  -لأي �سبب ك��ان ،-
واتخاذها عدد ًا حمدود ًا من الأمثلة لت�صرفات خرقاء حتدث
يف العامل الإ�سالمي مناذجَ لو�صف الإ�سالم ب�أنه دين متخلف
و�أ�صويل ،خا�صة يف تعامله مع املر�أة ،متجاهلة �أن الإ�سالم هو
�أول دين منح املر�أة حقوق ًا مت�ساوية.
 -5فوبيا اخلوف من الإ�سالم:
مفهوم «ال�ت�ه��دي��د الإ� �س�لام��ي» ل��ه �أي���ض� ًا ج ��ذوره العميقة
والتاريخية يف الغرب ،وهو من �أ�سباب ال�صورة امل�شوهة عن
املر�أة ال�سعودية .وقد �شرح بع�ض املفكرين الت�صعيد املفاجئ يف
الدعاية الر�سمية املناوئة للإ�سالم وال�شعور ال�سلبي والرهاب
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الديني .فتاريخي ًا هناك اجتاه يف الغرب للتعامل مع الإ�سالم
بو�صفه عدو ًا وعام ًال من عوامل التهديد والتحدي من النواحي
اجلغرافية وال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية والفل�سفية .وال
يرجع هذا �إىل �أن الإ�سالم هو �آخر الأدي��ان ،ولكن ب�سبب �أنه
يعر�ض نف�سه بو�صفه نظام ًا كام ًال للحياة ،وهو ما ي�شكّل خطر ًا
على احل�ضارات الأوروبية والأمريكية التي ت�ستند �إىل املعتقدات
والأعراف والقوة ال�سيا�سية الن�صرانية.
هذا عامل له جذوره التاريخية ،فمنذ �أيامه الأوىل تعر�ض
النبي حممد  للكثري من �إهانات الن�صارى يف ذلك الوقت،
مثل :و�صمه  بــ «النبي الكاذب» و«الكاهن» .وقال الن�صارى
ع��ن ال �ق��ر�آن� :إن��ه ن�سخة م��ن الإجن �ي��ل .وع�بر ال�ت��اري��خ بذلت
الإمرباطورية البيزنطية ثم الإمرباطورية الرومانية والكني�سة
الن�صرانية جهود ًا �ضخمة لزعزعة الإ�سالم وتدمريه .فاحلروب
ال�صليبية وفتح العرب لإ�سبانيا وما تبعه من تغلغل الإمرباطورية
العثمانية يف قلب القارة الأوروبية هي تطورات �أحدثت ا�ستيا ًء
كبري ًا يف الغرب الن�صراين.
ويف الع�صر احلديث ،وبالتحديد يف ال�سبعينيات من القرن
امليالدي املن�صرم ،جند �أن �أزمة �أ�سعار النفط التي حدثت عام
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1973م وما تالها من الثورة الإ�سالمية يف �إيران وحالي ًا احلرب يف
العراق ،كلها �أمور مت التعاطي معها بتحيز �شديد وغري عقالين.
ويف منت�صف الثمانينيات من القرن امليالدي املا�ضي بد�أ
البحث عن �أع��داء جدد لتربير الأم��وال ال�ضخمة املخ�ص�صة
لل�سيا�سات الع�سكرية والتي كانت تُعتمد ج��زء ًا من مواجهة
التهديد ال�شيوعي.
ويف الت�سعينيات ،وبعد انتهاء احلرب الباردة� ،أ�ضفى الغرب
على ما ي�سمى «التهديد الإ�سالمي» قوة تفجريية� .إذ مل يعد
االحتاد ال�سوڤيتي �أو ال�شيوعية هي العدو الذي يربر احلفاظ
على �أجهزة ع�سكرية كبرية ومكلفة.
ويف مطلع الأل�ف�ي��ة اجل��دي��دة دف�ع��ت هجمات � 11سبتمرب
2001م �إىل املقدمة ق�ضي َة �سوء الفهم واخلوف من الإ�سالم.
ولأن الهجمات كانت جزء ًا من تدبري القاعدة ،فقد كان �سه ًال
و�صم الإ�سالم كله ب�أنه دين �إرهابي .وقد ذكر جمل�س العالقات
الإ�سالمية الأمريكية � CAIRأنه منذ �أحداث احلادي ع�شر من
�سبتمرب ظلت حتدث مئات من جرائم الكراهية �ضد العرب
وامل�سلمني �سنوي ًا يف الواليات املتحدة؛ فقد هوجمت م�ساجد
وحم�لات جت��اري��ة ميلكها ع��رب وم�سلمون ،وتلقت اجلاليات
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العربية وامل�سلمة تهديدات بوجود قنابل م��زروع��ة ،وتعر�ض
الأطفال يف املدار�س للكثري من امل�ضايقات والإ�ساءات .وال�شيء
نف�سه ح�صل للرجال الذين يرتدون العمائم والن�ساء الالتي
يرتدين احلجاب .و�سمح القانون الوطني الأمريكي بحب�س مئات
من امل�سلمني وحجزهم دومنا �سند قانوين .كما تذكر منظمات
حقوق الإن�سان �أن هذه االعتقاالت طالت م�سلمني �أبرياء ،وقالت:
�إن هذا الإجراء يع ّد جرمية �إذ �إن ه�ؤالء املعتقلني مل توجه لهم
تهم ،ومل ي�سمح لهم بتوكيل حمامني للدفاع عنهم.
 -6هوليوود والت�أثري الكبري:
ومن الأخبار على �شا�شات التلفزيون �إىل الق�ص�ص اخليالية
يف �شا�شات ال�سينما ،حيث �أُقحم الإ�سالم والعرب وبكل �سهولة
يف �صناعة ال�سينما وعوملوا على �أنهم العدو .وكان لهوليوود
�سوابق كثرية يف اختالق الق�ص�ص حول ال�شرق و�سكانه و�إ�سباغ
كل ال�صفات الكريهة عليهم .وقد نال العرب الكثري من هذه
ال�صفات؛ فمعظم الأف�لام التي ظهرت يف الع�شرينيات من
القرن امليالدي املا�ضي ربطت �صورة العرب ب�صفات �سيئة ،مثل:
االختطاف والهمجية واالنتقام والعبودية ،عالوة على �إظهارهم
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ب�أنهم الأعداء واخل�صوم .ومن الأمثلة على ذلك :فيلم «ال�شيخ»
 The Sheikالذي ظهر عام 1921م وكان يحكي ق�صة �شيخ ذو
�شهية جن�سية عارمة يراود ح�سناء �إجنليزية �صغرية ال�سن .وقد
القى الفيلم جناح ًا كبرياً.
ا�ستمرت هوليوود ت�صف العرب ب�أب�شع ال�صفات و�أقبحها،
كما ذك��ر الناقد الإع�لام��ي امل�ع��روف ج��اك �شاهني يف كتابه
«العرب الأ�شرار :كيف تُ�شوّه هوليوود �أمة» :يف �أفالم هوليوود
انتظر برهة وانظر �إىل العرب الأ�شرار ،ماذا ترى؟ حلية �سوداء
و�أغطية للر�أ�س ونظارات �سوداء .ويف خلفية ال�صورة �سيارة
فخمة ون�ساء و�آبار نفط وجِ مال».
َووفْق ًا ل�شاهني ف�إن هذه ال�صور تفعل فعل ال�سحر ب�سهولة،
نظر ًا لأن معظم �أف�لام هوليوود تُظهر العرب بهذا ال�شكل
النمطي .وللأ�سف ف��إن هذه ال�صور النمطية جتد لها �صدىً
على �أر���ض ال��واق��ع ،فعلى �سبيل امل�ث��ال :عندما ج��رى تفجري
املبنى الفيدرايل يف مدينة �أوكالهوما عام 1995م كان العرب
الأمريكيون هم �أول من �أ�شارت �إليهم �أ�صابع االتهام ،و�أبرزت
ال�صحف الأمريكية املناوئة للعرب وامل�ؤيدة للدولة ال�صهيونية
العنوان التايل« :با�سم الإ�سالم» وحتته �صورة طفل ميت.
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وقد ظلّت هوليوود طيلة تاريخها تتعر�ض للنقد ب�سبب ال�صور
النمطية يف �أفالمها حول الأقليات مثل ال�سود والآ�سيويني وغريهم.
لكن  -كما يقول جاك �شاهني  -ظل العرب هم «�أ�سو�أ اخللق» يف هذه
الأفالم .وي�ضيف� :أن ت�صوير العرب ك�شرذمة من البدو والإرهابيني
يو�ضح �أن �إبرازهم يف الأف�لام كان جمحفاً .وبعد درا�سته جلذور
التحيز �ضد العرب يف �أفالم هوليوود خل�ص �شاهني �إىل �أن هذا الفعل
قد �ألقى بظالله على نظرة الأمريكيني ملنطقة ال�شرق الأو�سط.
وبعد تفح�ص ت�أثريات ال�سينما لنبحث الآن يف الدور الذي
تلعبه و�سائل الإع�لام فيما يتعلق بفهم �صورة امل��ر�أة العربية
وامل�سلمة وما يحمل النا�س يف الغرب من مفاهيم و�أفكار حولها.
فو�سائل الإعالم تبث وتن�شر �صور ًا منطية حتط من قدر املر�أة
العربية امل�سلمة ،وتقلل من م�ساهمتها يف التنمية ،وتل�صق �صفات
�سلبية بخ�صو�ص دوره��ا يف املجتمع .وم��ن املعلوم �أن و�سائل
الإعالم مبا تن�شره من معلومات و�أفكار ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا على
طبيعة العالقات بني خمتلف املجتمعات .من هنا كانت ق�ضية
املر�أة يف العامل العربي من الق�ضايا ال�ساخنة التي �أثارت جد ًال
وا�سع ًا و�أ�صبح ك ٌل يُديل بدلوه فيها ،ولكل ر�أيه يف ق�ضية املر�أة
العربية« :امل�ضطهدة» و»املحجوبة» و«قليلة احليلة».
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تتنا�سى و�سائل الإعالم الغربية �أنه يف القرون املا�ضية عندما
كانت املر�أة الن�صرانية واليهودية يُنظر �إليها نظرة دونية لأنها
 ح�سب ر�ؤية الرجال  -هي �أ�صل الإثم ،وجزء من متاع زوجها؛كانت املر�أة امل�سلمة تُعطى ن�صيبها من املرياث ،ولها احلرية يف
�أن ترف�ض �أو تقبل من يتقدم لزواجها ،وهما �سواء عند اهلل.
خامتة:
اليوم يُنظر �إىل الن�ساء امل�سلمات يف الغرب بو�صفهن ن�سيج ًا واحد ًا
متجان�ساً ،فكل واحدة منهن �إمنا هي ن�سخة من الأخرى ،بينما املر�أة
الن�صرانية واليهودية يُنظر �إليها بو�صفها فرد ًا قائم ًا م�ستقالً.
�أمريكا بدورها حتاول فر�ض ن�سختها من ا�سرتاتيجية حترير
املر�أة ،وحتاول �أن تفر�ضها على املر�أة ال�سعودية والعربية .وبالنظر
�إىل �أن معدالت الطالق تبلغ حالي ًا يف �أمريكا �أك�ثر من %50
ومعظم الأطفال يولدون من زواج غري �شرعي؛ فال عجب �أن يلقى
النموذج الأمريكي لتحرير املر�أة الرف�ض يف العامل الإ�سالمي.
من هنا تعتقد املر�أة ال�سعودية -وامل�سلمة ب�صورة عامة � -أنه لي�س
من حق الأمريكيني ال�شعور بال�شفقة على حالتها �أو احلكم عليها،
ولكن عليهم العمل على فهم ثقافتها وتقاليدها واحرتامها.
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ترتبط املر�أة يف ال�سعودية التي متثل ( )1()%49.9من ال�سكان
بثقافة وتقاليد وع��ادات املجتمع ال�سعودي النابعة يف معظمها
من الدين الإ�سالمي الذي يعطي املر�أة املكانة املنا�سبة لطبيعة
خلقتها والواجبات التي ت�ضطلع بها يف �ضوء �سماتها ال�شخ�صية
وخ�صائ�صها النف�سية التي تت�صف بها.
وه��ذه املكانة التي ر�سمت معاملها من قبل خالقها هي بال
�شك مكانة ت�أخذ باحل�سبان طبيعة احلياة االجتماعية على
مر الع�صور والأزمان مبا يجعلها قادرة على العطاء وامل�شاركة
الإيجابية دون حتميلها ما ال تطيق �أو منعها مما ت�ستحق.
ولأنه ي�صعب االدعاء �أن واقع املجتمع ال�سعودي بالن�سبة للمر�أة
يطابق املفاهيم النظرية للدين الإ�سالمي على وجه الكمال ،لذا
جاءت هذه الدرا�سة امليدانية ال�ست�شراف �آراء نخبة من �سيدات
( )1الكتاب الإح�صائي لل�سكان وامل�ساكن يف اململكة العربية ال�سعودية1425 ،هـ.
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املجتمع لتقدمي ر�ؤية حقيقية ومو�ضوعية عن الواقع الذي تعي�شه
املر�أة ال�سعودية من تعاليم الإ�سالم؛ �سعي ًا �إىل مقاربة ال�صورة
�إىل �أ�صلها لكي ي�صبح املجتمع انعكا�س ًا طبيعي ًا ملعتقده ا�ستجالء
ملا تراه املر�أة بنف�سها عن نف�سها.
لذا ي�أتي هذا اجلزء من الكتاب ليجيب عن ت�سا�ؤالت جوهرية
غالب ًا ما تتناولها الأطروحات الفكرية والإعالمية حملي ًا وعاملي ًا
مما يرتبط ب�ش�ؤون املر�أة ال�سعودية من خالل نخبة من �سيدات
املجتمع ال�سعودي مم��ن لهن م�شاركات وع �ط��اءات ثقافية
واجتماعية ميكن �أن تعك�س �إجابتهن عن هذه الت�سا�ؤالت �صورة
واقعية عن املر�أة ال�سعودية وفق منهج كيفي يعتمد على الو�صف
والتحليل ملعلومات مت جمعها ب�أداة املقابلة املفتوحة.
وت�ستمد هذه القراءة التحليلية �أهميتها من:
� -1أنها ر�ؤية واقعية ال تعتمد على التنظري االفرتا�ضي الذي
قد ي�صعب التعامل معه يف الواقع املعي�ش.
� -2أنها ر�ؤي��ة تطرح �آراء نخبة من �سيدات املجتمع ممن
لهن ح�ضور فاعل يعك�س جانب ًا من ن�شاطات امل��ر�أة ال�سعودية
وم�شاركاتها املتميزة يف خمتلف اجل��وان��ب ،ولهن �إ�سهام يف
امل�شهد الثقايف والفكري ،وما يطرح من حوارات ور�ؤى فكرية
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عن املر�أة على امل�ستوى املحلي والعاملي.
� -3أن��ه تالم�س هموم امل��ر�أة وق�ضاياها ب�صورة مو�ضوعية
من خالل ما تطرحه من واقع معاي�شتها وجتربتها الذاتية دون
و�صاية.
وقد ا�ستهدفت هذه القراءة التحليلية للإجابة عن ت�سا�ؤالتها
خم�سني �سيدة ميثلن معظم مناطق اململكة الإدارية ،ويعملن يف
قطاعات خمتلفة .وقد ا�ستجابت (� )45سيدة يظهر اجلدول
التايل ال�سمات الدميغرافية لهن(:)1

( )1يف مثل هذه الدرا�سة الكيفية ال يعتمد تف�سري النتائج على املعاجلات الكمية التي ترتكز يف �أحكامها
على �ضرورة توافر عدد كبري ممن تُ�ستطلع �آرا�ؤهم ،و�إمنا يعتمد املنهج الكيفي يف تف�سري نتائجه على
ا�ستقراء وحتليل املعلومات املتعمقة با�ستخدام �أدوات ت�سمح بتو�صيف الظاهرة النوعية من خالل �آراء
نخبة ميلكون املعلومات امل�ستهدفة.
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املتغري
العمر
احلالة
االجتماعية
التعليم
التخ�ص�ص

الوظيفة

املنطقة

الن�شاط الثقايف

ال�سمات الدميغرافية للم�شاركات
الفئات

34-25
44-35
�أكرث من 44
متزوجة
عزباء
مطلقة
�أرملة
�أقل من جامعي
دبلوم عايل
جامعي
ماج�ستري
دكتوراه
درا�سات �شرعية
درا�سات اجتماعية و�إن�سانية
درا�سات علمية تطبيقية
�إعالمية
مدر�سة
�أ�ستاذة جامعية
�إدارية
كاتبة م�ستقلة
طالبة
ربة بيت
�صيدالنية
طبيبة
الريا�ض
مكة
ال�شرقية
ع�سري
جيزان
املدينة
الق�صيم
تبوك
الندوات واملحا�ضرات
الأدب وال�شعر
الكتابة ال�صحفية
املجموع

العدد
19
17
9
22
18
2
3
3
3
18
9
12
6
18
21
4
5
12
15
1
4
2
1
1
18
8
5
4
6
1
2
1
16
7
12
45
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مقدمة عن واقع املر�أة ال�سعودية:
التخطيط ل�شراكة املر�أة يف املجتمع:
كانت امل��ر�أة ال�سعودية ت�شارك الرجل يف خمتلف الأن�شطة
الريفية التي متار�س �آنذاك ،فمار�ست رعي الأغنام والزراعة
بالإ�ضافة �إىل رعاية م�صالح �أبنائها وزوجها.
وم��ع م��رور الزمن وا�ستقرار املجتمع ب��د�أت حياة جديدة
تت�سق مع جمريات التطور التي تعي�شها البالد .ومع النقلة
النوعية التي عا�شها املجتمع ال�سعودي كان من الطبيعي �أن
تتغري �أدوار املر�أة نتيجة لذلك ،ولكن هذا التغري كان يت�صف
بالتحفظ �شيئ ًا ما وا�ستجابت تدريجي ًا للأدوار اجلديدة التي
يتطلبها املجتمع ف�صار منهن الطبيبة واملعلمة وقائدة الر�أي
واملثقفة والإعالمية ومن ثم تنامت �أ�شكال امل�شاركة مبا يتوافق
مع حراك املجتمع ذاته.
�إال �أنه ومع بداية الت�سعينيات امليالدية من القرن الع�شرين
�شهد العامل �إره��ا��ص��ات عوملة ق�ضية امل ��ر�أة ،وظهر اخرتاق
اخلارجي للداخلي ،ومل تعد ق�ضايا امل��ر�أة �ش�أن ًا حملي ًا بحت ًا
لوطن من الأوطان بل ميكن القول� :إنها �أ�صبحت �ش�أن ًا عاملي ًا
وجم��ا ًال يتم عربه اخ�تراق النموذج الغربي والثقافة الغربية
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لغريها من الثقافات.
و�ضربت �أمواج العوملة �سواحل ال�سعودية ،حيث بد�أ احلديث
حملي ًا وعاملي ًا عن حترير املر�أة ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ مماثلة املر�أة
للرجل التي تبني فردية املر�أة لتحولها �إىل قائم بذاته ب�صورة
ال تعك�س طبيعتها و�سمات �شخ�صيتها .وقد ت�أثر بهذه الر�ؤية
عدد من املنتمني للفكر الليربايل ف�أ�صبحت بذلك بذرة لل�صراع
وتغليب امل�صالح الفردية على قيم املجتمع وم�صاحله.
ويف مقابل مبد�أ املماثلة املف�ضي �إىل الفردية الذي ينادي به
بع�ضهم ينتهج الإ�سالم عموم ًا وخا�صة الأ�صول املتعلقة باملر�أة
منهجَ ال�شراكة يف �إطار التكامل الإن�ساين ال التماثل؛ لأن مبد�أ
التماثل الذي يتبناه بع�ضهم يف كتاباتهم عن املر�أة ال ميثل املنطلق
ال�صحيح يف تف�سري عالقة الرجل باملر�أة؛ لأن العالقة بينهما
قائمة على التكامل ،على عدِّ �أن لكل منهما �سماته وخ�صائ�صه
ال�شخ�صية التي متيزه عن الآخ��ر ،ومن ثم ف�إنها تفر�ض عليه
�أن ي�ضطلع بعدد من املهام والواجبات التي تتكامل فيما بينها
لتحقق �أهداف املجتمع ب�صورة �شاملة.
�إن منهج ال�شراكة يف تف�سري العالقة بني الرجل واملر�أة ميثل
مدخ ًال منا�سب ًا لقراءة الواقع الذي تعي�شه املر�أة يف ال�سعودية
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التي ت�ستند يف ر�ؤيتها �إىل احلياة �إىل ال�شريعة الإ�سالمية التي ال
تطلق املناداة مبماثلة املر�أة للرجل وحماربة كل �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة كما هو مطروح عاملياً ،بل تقوم على مبد�أ ال�شراكة
الذي يحقق التكامل داخل املجتمع يف الأدوار واملهام.
ومن الأهمية مبكان ونحن نناق�ش هذا املو�ضوع �أن نر�سم
ال�صورة العامة لهذا الواقع من خالل ما حددته اخلطط التنموية
يف ال�سعودية من �أهداف وا�سرتاتيجيات تعك�س �أ�شكال امل�شاركة
والفر�ص املتاحة للمر�أة لتكون منطلق ًا معياري ًا نقي�س من خالله
جوانب الواقع ليكون التف�سري لهذا الواقع مرتبط ًا بالنظام
االجتماعي الذي تعي�ش املر�أة ال�سعودية فيه.
ففي هذا ال�ش�أن د�أبت خطط التنمية املتعاقبة على تطوير
�أو�ضاع املر�أة من خالل تو�سيع الفر�ص املتاحة لها يف جماالت
التعليم وال�صحة وغريها ،ف�ض ًال عن �إيجاد الو�سائل لتمكني
امل��ر�أة من الإف��ادة من ه��ذه الفر�ص .فعلى �سبيل املثال :كان
املحور الأول يف خطة التنمية ال�ساد�سة هو «تنمية القوى الب�شرية
الوطنية» .و�شمل �أ�سا�سها اال�سرتاتيجي ال�سابع بند ًا عن «العمل
على زيادة �إ�سهام املر�أة يف القوى العاملة مبا يتفق وال�شريعة
الإ�سالمية» .ويف خطة التنمية ال�سابعة ا�ستمر الرتكيز على
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ون�ص الأ�سا�س اال�سرتاتيجي
تنمية القوى الب�شرية الوطنيةَّ ،
التا�سع يف اخلطة على «التو�سع يف جماالت عمل امل��ر�أة مبا ال
يتعار�ض وال�شريعة الإ�سالمية».
ومع التطور الذي �شهدته ال�سعودية يف املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية ،والتحوالت الإقليمية والعاملية؛ ب��رزت حتديات
جديدة ،لتفعيل م�شاركة املر�أة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
لتحتل موقع ًا بارز ًا على �سُ لّم الأولويات التنموية« .مما يع ُّد م�ؤ�شر ًا
للوعي ب�أهمية دورها وت�أثريها على تنمية املجتمع والرغبة يف
موا�صلة دعم وتعزيز دورها للم�شاركة يف بناء الوطن .فاملر�أة
ن�صف املجتمع وامل�س�ؤولة عن تن�شئة ن�صفه الآخر ،ومن ثم ف�إن
متكينها وت�أهيلها علمي ًا و�صحي ًا ومهني ًا واقت�صادي ًا ينعك�س على
�إنتاجية املجتمع ب�أ�سره ويكمل من منظومة اال�ستقرار والتطور».
( )1وهو ما ا�ستلهمه املخططون يف خطة التنمية الثامنة ،حيث
مثل اهتمام اخلطة منعطف ًا ب��ارز ًا يف اجلهود لتطوير �أو�ضاع
امل��ر�أة و�ضمان متكينها من امل�شاركة يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية .فقد اعتمدت اخلطة �إط��ار ًا مرجعي ًا �أو�سع من
( )1جزء من كلمة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود يف منتدى
ال�سيدة خديجة بنت خويلد 2007م حتت عنوان «املر�أة ال�سعودية عام 2010م» .
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�سابقيه ي�ؤكد على منظور تكاملي لتطوير �أو�ضاع امل��ر�أة بد ًال
من ح�صره بق�ضايا امل�شاركة بقوة العمل .فقد حدد الأ�سا�س
اال�سرتاتيجي الثاين للخطة «االهتمام ب�ش�ؤون امل��ر�أة وتطوير
قدراتها ،و�إزالة املعوقات �أمام م�شاركتها يف الن�شاطات التنموية
يف �إطار ما تق�ضي به القيم والتعاليم الإ�سالمية» .كما ت�ضمنت
ف�صول خطة التنمية الثامنة �أهداف ًا و�سيا�سات تعالج ق�ضايا
تطوير �أو�ضاع امل��ر�أة يف جم��االت متنوعة؛ كالتعليم وال�صحة
والرعاية االجتماعية والقوى العاملة .ومل تقت�صر التوجهات
يف تطوير م�شاركة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي على الأهداف
اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات ،بل تناولت ب�شكل مبا�شر بلورة �آليات
تنفيذية لتو�سيع هذه امل�شاركة وتعميقها.
الو�ضع التعليمي:
بينّ تقرير التنمية الب�شرية (2003م) الذي �أ�صدرته وزارة
االقت�صاد والتخطيط ال�سعودية يف ف�صل خا�ص باملر�أة والتنمية
الب�شرية؛ تفا�صيل التطور يف �أو�ضاع املر�أة ومقدار تعلُّقه بالتعليم
والت�شغيـل وال�صحة .فعلى الرغم من البداية املت�أخرة ن�سبي ًا يف
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تعليم البنات مقارنة بالبنني �إال �أنه قد ارتفعت ن�سب التحاق
البنات مبراحل التعليم وم�ستوياته ب�شكل ح��اد؛ فخالل املدة
(2002-1975م) بلغ معدل النمو ال�سنوي املتو�سط لإجمايل
قيد الإن��اث يف جميع مراحل التعليم نحو ( ،)%8يف حني بلغ
للبنني ( .)%4.2ومن ثم فقد مت «�سد الفجوة يف م�ؤ�شرات القيد
للجن�سني يف املرحلتني الثانوية واجلامعية ،وقرب ح�صول ذلك
يف املرحلة االبتدائية».
لقد حظي قطاع التعليم باهتمام وا�سع ،ومت ا�ستهداف كامل
امل�ستلزمات ال�ضرورية للعملية الرتبوية من مبانٍ ومدر�سني
ومناهج ،ونتيجة لهذا االهتمام فقد ح�صل قطاع تنمية املوارد
الب�شرية على نحو ( )%57.1من �إجمالـي الإنفاق على جهات
التنمية خالل خطة التنمية ال�سابعة .ومع نهاية اخلطة و�صل عدد
الطـالب والطالبـات يف خمتلف مراحل التعليم العام �إىل نحو
( )4.6مليون طالب وطالبة� ،أي :ما يقارب ( )%30من جمموع
ال�سكان ،يتلقون تعليمهم يف �أكرث من (� )25ألف مدر�سة ،ويقوم
على تعليمهم نحو ( )386.200معلم ومعلمة .وت�شكل الطالبات
ما ن�سبته ( )%48.6من الإجمايل .ومبراجعة �أعداد املقيدين
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يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يت�ضح �أن ن�سبة الإناث
كانت ( )%48و(( )%50.3على التوايل)� .أما التعليم العايل
(الدبلوم واجلامعي وال��درا��س��ات العليا) فقد تفوقت �أعداد
الطالبات ،وبلغت ن�سبة اخلريجات ( )%56.5من الإجمايل.
الو�ضع ال�صحي:
الإجناز امللحوظ للمملكة يف التقدم املحرز بتمكني املر�أة
من اال�ستفادة من الفر�ص التعليمية املتاحة كان له ما يوازيه
يف التقدم بتمكني املر�أة �صحياً ،حيث حتقق على مدى احلقبة
املا�ضية حت�سن كبري يف ال�صحة العامة .فقد �أدت الربامج
الوقائية ال�صحية �إىل خف�ض كبري يف معدالت الإ�صابة
بالأمرا�ض والق�ضاء متام ًا على بع�ضها .كما مت توفري خدمات
عالجية ذات كفاءة عالية ،وتقنيات متقدمة من خالل
�شبكة متكاملة من املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات املنت�شرة
يف جميع �أنحاء اململكة .ونتيجة للنمو يف اخلدمات ال�صحية
فقد ارتفع متو�سط العمر املتوقع للإناث عند امليالد ليبلغ
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( )73.6عاماً ،وللذكور ( )71عاماً ،عام (2002م)(.)1
علم ًا �أن �إجن��از ال�سعودية يف هذا املجال يفوق املتحقق يف
املنطقة العربية ،ويوازي امل�ستويات التي بلغتها العديد من
الدول املتقدمة .وميكن ع ُّد االرتفاع يف متو�سط العمر املتوقع
للإناث عند امليالد م�ؤ�شر ًا على ملجموع املنجزات يف القطاع
ال�صحي.
غري �أنه من املفيد التو�ضيح هنا �أن تطوير الو�ضع ال�صحي
للمر�أة جرى من خالل تنفيذ خدمات �صحية من �صنفني.
الأول ،تطوير اخلدمات ال�صحية التي تُقدم للمواطنني من
اجلن�سني .وميكن قيا�س التطور يف هذه اخلدمات من خالل
امل�ؤ�شرات املتعلقة بامل�ست�شفيات والأ��س��رة ومراكز الرعاية
ال�صحية والأطباء وهيئات التمري�ض وغريها ،حيث ت�ضاعفت
خ�لال العقود الأرب�ع��ة الأخ�ي�رة �أع��داد امل�ؤ�س�سات والكوادر
ال�صحية بن�سب �أعلى من النمو ال�سكاين ،مثالً :ارتفع عدد
الأطبـاء مـن ()1172يف عام (1970م) �إىل ( )33340طبيب ًا
يف عام (2002م) ،وعدد �أع�ضاء هيئة التمري�ض من ()3261
( )1برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،قاعدة املعلومات الإح�صائية لتقارير التنمية الب�شرية.
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�إىل ( )69273ممر�ض ًا يف الأعوام ذاتها .وتُقدَّ م هذه اخلدمات
ب�صورة مي�سرة وجمانية للمواطنني.
�أما ال�صنف الثاين من اخلدمات ال�صحية فيتعلق بتطوير
اخلدمات التي تقدم ح�صر ًا لتوفري الرعاية ال�صحية للن�ساء،
مثالً :حت�صني الأم�ه��ات احلوامل �ضد ال�ك��زاز ،ورف��ع ن�سبة
ال ��والدات التي تتم بوا�سطة مهنيني �صحيني ،ورف��ع ن�سبة
الأمهات احلوامل الالتي يتم توفري الرعاية ال�صحية لهن
بوا�سطة مهنيني �صحيني.
الو�ضع الت�شغيلي:
بينت امل�ؤ�شرات على مدى العقود الثالثة املا�ضية ح�صول
تقدم مرموق يف �أو�ضاع املر�أة التعليمية والت�شغيلية ،مما �أدى
�إىل حتقيق قفزة نوعية يف �أو��ض��اع امل��ر�أة ال�سعودية يف هذه
املجاالت ،على عدِّ �أن التقدم يف جماالت التمكني للمر�أة تعليمي ًا
و�صحي ًا �سي�ؤدي بالت�أكيد لي�س �إىل دعم دور امل��ر�أة ال�سعودية
كفرد فاعل يف البناء املجتمعي فقط ،بل كذلك متكينها من
التمتع بحقها يف التعليم وال�صحة .و�إذا كان التعليم وال�صحة
192

المرأة في السعودية

ميثالن ركيزتني �أ�سا�سيتني يف احلياة املجتمعية؛ ف�إن الركيزة
الثالثة هي الت�شغيل.
كمـا �أن دخول املر�أة ال�سعودية �سوق العمل كان بطيئ ًا
ومت�أخر ًا يف مراحل التنمية الأولـى حيث لـم تتجاوز ن�سبة
�إ�سهاماتها يف �سوق العمل ( )%5حتى نهاية خطة التنمية
الرابعة عام (1990م) .ومـع تطـور مراحـل التنميـة وانعكا�س
جهودها على �أو�ضاع املر�أة (وخا�صة يف جمال التعليم)
بد�أت ن�سبة �إ�سهاماتها يف �سوق العمل ترتفع تدريجياً .ومع
عام (2003م) ارتفعت هذه الن�سبة �إىل ( ،)%17وبلغت
ن�سبة الإناث ( )%14من قوة العمل.
ومع تزايد حجم اخلريجات ال�سعوديات من خمتلف نظم
التعليم والتدريب؛ فقد يكون اال�ستثمار �أحد املخارج �أمام املر�أة
ال�سعودية وينا�سب عدد ًا كبري ًا من ال�سيدات املقتدرات مادياً.
كما �أن اال�ستثمار يكفل التمتع مبميزات م�شاركة امل��ر�أة يف
�سوق العمل من خالل التوظيف و�إثبات الذات وحتقيق مكانة
اجتماعية جيدة ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة اجلمع بني امل�شاركة يف
التنمية والوفاء الأف�ضل ن�سبي ًا مب�س�ؤوليات املر�أة املنزلية.
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وعمـل املـر�أة فـي اال�ستثمـار هو �إ�سهام حقيقي يف تنمية
االقت�صاد قد يفوق يف قيمتـه امل�ضافـة �إىل الناجت املحلي
الإجمايل ما ي�ضيفه �أي نوع �آخر من م�شاركات املر�أة يف
التنميـة� .أما اال�ستثمار ف�إىل جانب ما ي�ضخه من �أموال
يف قنوات االقت�صاد املختلفة؛ ف�إنه يوفر �أي�ض ًا فر�ص ًا للعمل
ت�ضاف هي الأخرى�إىل الناجت املحلي الإجمايل.
واملتتبع لن�شاط �سيدات الأعمال ال�سعوديات يف اململكة يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية يلحظ مدى الإقبال املتزايد منهن
على اال�ستثمار يف خمتلف الن�شاطات االقت�صادية .وت�شري
البيانات املتاحة �إىل �أن عدد ال�سجالت التجارية اململوكة
لأ��س�م��اء ن�سائية تزيد ع��ن (� )22.5أل��ف �سجل جتاري
متثل نحو ( )%4.7من عدد املن�ش�آت امل�سجلة يف الغرف
التجارية ال�صناعية يف اململكة ،وتغطي ه��ذه ال�سجالت
�أنواع ًا متعددة من الن�شاطات االقت�صادية .وبلغ معدل القيد
ال�سنوي كما ت�شري �إليه بيانات وزارة التجارة وال�صناعة
(� )1565سج ًال جتاري ًا ن�سائي ًا يف ن�شاطات جتارية متنوعة
على م�ستوى اململكة ،كما �أظهرته نتائج قيد �سجالت عام
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(2004م) التي متثل من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة احلجم وهي
من امل�شاريع املف�ضلة بو�صفها قنوات ا�ستثمارية ل�سيدات
الأعمال ال�سعوديات(.)1

( )1ميكن االطالع على تفا�صيل ذلك يف ثنايا اخلطة اخلم�سية الثامنة للتنمية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،الف�صل ال�سابع ع�شر :املر�أة والتنمية2009-2005(،م).
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مدى ر�ضا املر�أة ال�سعودية عن دورها يف تنمية املجتمع:
يف الوقت الذي �أ�شارت فيه بع�ض امل�شاركات يف هذه الدرا�سة
�إىل �أن جتربة امل��ر�أة ال�سعودية يف جماالت التنمية املجتمعية
ال زالت يف بداياتها� ،إال �أن الأغلبية �أبدين ر�ضاهن عن هذه
امل�شاركة مبا ن�سبته ( )%70وهو ما �أكدته الدكتورة ندى برجني
�إذ تقول:
«�أن��ا را�ضية متاما ع��ن واق��ع م�شاركتي يف تنمية املجتمع
ال�سعودي ،لأين �أعمل يف جمال التعليم العايل منذ عدة �سنوات
ويل م�شاركات عديدة يف جمال الإعالم الإذاعي ب�إعداد الربامج
املختلفة لق�سم اللغة الفرن�سية يف �إذاعة جدة ،وكم كنت �أود �أن
تتاح يل الفر�صة مل�شاركة �أكرب يف جمال التوجيه والإر�شاد على
امل�ستوى املحلي».
ويف هذا ال�صدد تقول الدكتورة �سمر ال�سقاف:
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«تقف ال�سعودية يف منعطف مهم على امل�ستويات كافة ،وحقيق ًة
ي�شهد و�ضع املر�أة حراك ًا متجدد ًا فكري ًا واقت�صادي ًا واجتماعياً،
فهي �شريك جديد يف البناء والتطوير .وامل�شاركة ال ت�ستهدف
فقط تنمية املجتمع و�صنع م�ستقبله بل ت�ستهدف �أي�ض ًا تنمية
الذات امل�شاركة وتطوير قدراتها ووجودها الفاعل وامل�ؤثر .و�إذا
كان الر�ضى عن مدى امل�ساهمة احلالية ف�إننا جنحفها حقها
لأنها بد�أت تقود وانطلقت على غري مثال �سابق ،وبقراءة مت�أنية
يف �شتى املجاالت ف�إن للمر�أة ال�سعودية �إجنازات عدة ومميزة
على خمتلف الأ�صعدة».
من جانب �آخر �أ�شارت بع�ض امل�شاركات (� )%30إىل تركز
م�شاركة امل��ر�أة يف امل�ج��االت التعليمية وال�صحية حيث تقول
الدكتورة �أمل ال�سويح:
«�إن م�شاركة املر�أة بوجه عام يف تنمية املجتمع ال�سعودي يف
جميع املجاالت وا�ضحة وم�ؤثرة ،و�إن كنت �أرى �أنها يف املجال
التعليمي وال�صحي �أكرث فعالية ،يتبني ذلك كل من دخل �صرح ًا
من �صروح التعليم من مدار�س �أو جامعات �أو معاهد ،وكذلك يف
الكليات ال�صحية وامل�ست�شفيات .وبحكم جمايل ف�إن م�شاركتي يف
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املجال التعليمي هي الأكرث ،وهذه ترتبط �أي�ض ًا باملجال الثقايف،
و�أطمح �أن يكون يل دور يف تنمية املجال الإعالمي».
من جانب �آخر �أبدت عدد من امل�شاركات بن�سبة بلغت ()%30
ر�ضاهن ع��ن حجم م�شاركتهن يف تنمية املجتمع م��ن خالل
مواقعهن� ،إال �أنهن �أبدين عدم ر�ضاهن عن الفر�ص املتاحة وهو
ما �أ�شارت �إليه الأ�ستاذة نورة الفايز حيث تقول:
«�إنني را�ضية �إىل حد كبري عن م�شاركتي ال�شخ�صية يف تنمية
جمتمعي �سواء من خالل دوري الوظيفي كوين مديرة ملنظمة
حكومية تعنى بالتنمية الإدارية� ،أو من خالل دوري التطوعي يف
عدد من املنظمات يف املجتمع .ومن اللجان التي مازلت ع�ضو ًا
فيها الهيئة اال�ست�شارية للمتحف الوطني ،الهيئة اال�ست�شارية
مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني ،بالإ�ضافة
مل�شاركات �سابقة يف جلان �أخرى� ،أو م�شاركات بحثية �أو ندوات
�أو لقاءات ي�صعب ح�صرها ،ولكنني غري را�ضية عن الفر�ص
املتاحة يل بو�صفي امر�أة يف هذا املجتمع ومبا لدي من خربة يف
امل�ساهمة الفاعلة يف تطوير املجتمع ومعاجلة ق�ضاياه وخا�صة ما
يخت�ص باملر�أة واتخاذ القرارات اخلا�صة ب�ش�ؤونها».
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ر�سمت ال�صورة العامة لنتائج الدرا�سة امليدانية فيما يتعلق
بواقع م�شاركة امل��ر�أة ال�سعودية يف تنمية املجتمع �أن الغالبية
را�ضيات عن درجة م�شاركتهن ،وتركز هذه امل�شاركة يف جمايل
التعليم وال�صحة مما قلل الفر�ص املتاحة مل�شاركة املر�أة ،وطلنب
يف الوقت نف�سه تنويع جماالت امل�شاركة بحيث ت�ستجيب ملتطلبات
التحديث التي تعي�شها البالد يف خمتلف املجاالت.
حرية املر�أة ال�سعودية يف جمتمعها:
احلرية من املفاهيم املرنة التي �أفرط يف ا�ستخدامها قوم
وفَّرط يف ا�ستخدامها �آخ��رون ،مما جعل احلديث عنها جما ًال
وا�سع ًا للجدل املف�ضي �إىل اخلالف واالختالف ،ومن ثم ف�إن
مفهوم احلرية لي�س مفهوم ًا مطلق ًا ميكن التعامل معه ب�صورة
مبا�شرة وحمددة ،وقد �أ�شارت الأ�ستاذة �سهام ال�شهري �إىل هذا
املعنى بقولها:
«قبل النظر �إىل حريتي بو�صفي امر�أة على النطاق ال�شخ�صي
ال�ضيق ،علينا النظر �إىل الكون ب�أكمله وما يحويه من الف�ضاء
الف�سيح؛ فهو ي�سري َوفْق نظام كوين دقيق جد ًا ال يحيد عنه ب�أدنى
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املقادير االفرتا�ضية ،و�إن حدث فالكون ب�أكمله �سيختل و�سينهار
�إن ترك له جماز ًا �أقل من  %0.1من احلرية يف الت�صرف ،ومن
ثم فنحن الب�شر جزء من املنظومة الكونية �شرع اهلل لنا احلرية
املقيدة َو ْف��ق �إط��ار حم��دد ي�ضمن لنا العي�ش ب�ت��وازن يف �شتى
املجاالت الإن�سانية النف�سية واالجتماعية ،و�إن عبثنا به اختل
التوازن الب�شري ب�أ�سره .وما نراه من حولنا من م�آ�سي الب�شر
الذين جتاوزوا احلد امل�سموح لهم من احلرية الفطرية لهو خري
دليل على ذلك».
�إال �أن هذه الدرا�سة ال تعنى بالنقا�ش املفاهيمي ملو�ضوع احلرية
بقدر ما حتاول �سرب جانب من واقعها يف حياة املر�أة ال�سعودية،
حيث ر�أت �أغلب امل�شاركات (� )%70أن حريتها غري مقيدة ،فقد
عربت عن �أولئك الأ�ستاذة �صافية �أبو هليل( )1فقالت:
«�أنا ال �أرى �أن حريتي مقيدة يف جمتمعي وال يتبادر �إىل ذهني
وجود قيود على �أحد املجاالت التي حتتاج �إىل حرية �أكرث من
ناحية كوين ام��ر�أة و�أن��ا على قناعة تامة ب�أين �أمار�س حريتي
الطبيعية يف جمتمعي ال�سعودي»
(� )1صافية �أبو هليل :ع�ضو هيئة تعليمية.
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ويف الوقت ذاته ن�سبت  %30من امل�شاركات التقييد �إىل الن�ساء
�أنف�سهن فقالت عن ذلك هبة برادة:
«امل��ر�أة ال�سعودية حتتاج �إىل �أن تنظر �إىل �أبعد من حتت
قدميها ،فهي من ي�ؤطر نف�سه؛ لأنها ت�ستطيع حتقيق ذاتها كما
ترغب ،كما حتتاج �أن تكون طموحة �أكرث وال ت�ضع �أي عوائق يف
طريقها؛ لأنها هي من ي�صنع عوائقه بنف�سه».
�أم��ا �أخ��ري��ات مثّلن ( )%10من امل�شاركات �أك��دن على �أن
حرية املر�أة غري مقيدة على م�ستوى الأنظمة ،ولكن نظرة بع�ض
الرجال هي التي قد تعيق حتركها حيث تقول الدكتورة منرية
الع�صيمي(:)1
«مثلت ال�سعودية داخلي ًا وخليجي ًا وعاملي ًا ومل �أ�شعر �أين مقيدة
من قبل �أنظمة بحد ذاتها� ،إمنا هناك نظرة دونية من بع�ض
الرجال بو�صف امل��ر�أة �إن�سانة �ضعيفة حتتاج �إىل من يحميها
حتى و�إن كانت هي قادرة على ذلك».
ويف الوقت الذي ر�أت فيه ( )%20من امل�شاركات �أن حرية
امل��ر�أة ال�سعودية حتيطها بع�ض القيود؛ ف�إنهن مل يطلقن هذا
 - 1منرية الع�صيمي :مدير عام التمري�ض ،ورئي�س جمل�س �إدارة ،وع�ضو يف عدة جمعيات علمية وخريية،
مثلت اململكة يف حمافل حملية وخليجية وعاملية.
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الر�أي ب�صورة عامة ت�شمل جميع املجاالت ،بل �أ�شرن �إىل وجود
حرية للمر�أة �إال �أنها مفقودة يف بع�ض املجاالت التي يعتقدن
�أهمية �إتاحة الفر�صة لهن فيها ،على اعتبار �أن لهن القدرة على
حتمُّل امل�س�ؤولية يف بع�ض الأمور ب�صورة �أف�ضل من الرجال.
ويف ر�أي �آخ��ر ع��ن ق�ي��ود احل��ري��ة ال�ت��ي ت�ع��اين منها امل��ر�أة
ال�سعودية �أ�شار عدد من امل�شاركات يف هذه الدرا�سة امليدانية
بلغت ن�سبتهنّ (� )%20إىل حاجة املر�أة �إىل حرية �أكرب من خالل
تخ�صي�ص �أماكن للن�ساء بكامل �إمكاناتها لتمار�س درا�ستها
وعملها وا�ستثماراتها وتتلقى اخلدمة التي تريد ،خا�صة �أنها متثل
ن�سبة عالية من املجتمع ،دون �أن حتتاج �إىل خمالطة الرجال
ومزاحمتهم على عدِّ خمالطة الرجال م�صدر التقييد واحلرج.
تعبرِّ النتيجة العامة لر�ؤية املر�أة ال�سعودية لواقع احلرية التي
تتمتع بها واملجاالت التي ترى �أنه بحاجة �إىل حرية �أكرب فيها �أن
غالبية امل�شاركات يتمتعن بحرية كافية داخل املجتمع ال متنعهن من
ممار�سة حقوقهن َوفْق ًا لقيم املجتمع وثقافته ،مع �إ�شارة بع�ضهن
�إىل تر�سُّ خ بع�ض املفاهيم اخلاطئة لدى بع�ض الرجال انعك�ست على
الفر�ص املتاحة لهن خلدمة �أنف�سهن وجمتمعهن .و�أ�شارت �أخريات
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�إىل احلاجة �إىل تو�سيع امل�ج��االت املنا�سبة لطبيعتهن ،وتوفري
بيئات �إدارية وتعليمية وخدمية ن�سائية ال ت�ضطرهن �إىل االختالط
بالرجال ب�صورة حت ُّد من حريتهن وتقيد فر�ص الإبداع لديهن.
قيادة املر�أة ال�سعودية لل�سيارة:
ق�ضية قيادة املر�أة ال�سعودية لل�سيارة من املو�ضوعات التي
تثار ب�صورة متكررة يف ال�صحافة املحلية ،وقد نالت طيف ًا وا�سع ًا
من الأخذ والرد عن مدى احلاجة لقيادة املر�أة ال�سيارة ،واملتتبع
لتلك الطروحات يلحظ �أنها مل تخلُ من نقا�شات مو�ضوعية
و�أخرى تعرب عن رغبة �شخ�صية من قبل بع�ضهم دون �أن ت�أخذ
باحل�سبان الآثار ال�سلبية املرتتبة على ذلك .وقد �أ�شارت الطبيبة
�أمل ال�سويداين(� )1إىل �شكلية الطرح لهذه الق�ضية قائلة:
«قيادة امل��ر�أة م�س�ألة �شكلية تطرح من وقت �آخ��ر لتربز �أن
املر�أة ال�سعودية م�سلوبة احلرية ،وهذا غري �صحيح بتاتاً؛ لأن
امل��ر�أة قد تغلبت على �أمور كثرية و�أبدعت �أي�ض ًا دون �أن تكون
القيادة حاجز ًا مينعها من التقدم».
(� )1أمل �صالح ال�سويداين :طبيبة تخ�ص�ص عالج طبيعي من جامعة امللك �سعود.
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ويف درا��س�ت�ن��ا امل�ي��دان�ي��ة ل�ه��ذه الق�ضية �أب � ��دى( )%60من
امل�شاركات تخوفهن م��ن التبعات املرتتبة على ق�ي��ادة امل��ر�أة
ال�سعودية لل�سيارة� ،سواء كانت هذه التبعات متثل �أعباء �إ�ضافية
تتحملها امل��ر�أة لتوفري بع�ض اخلدمات املنزلية� ،أو م�شكالت
دينية واجتماعية و�أمنية هي يف غنى عنها ،و�أ�شارت �إىل ذلك
�إحداهن بقولها:
«�إذا قادت املر�أة ال�سيارة ف�سيكون ذلك عبئ ًا �إ�ضافياً».
ورف�ضت �أخريات هذا املو�ضوع ب�شكل كلي انطالق ًا من كونه يعالج
م�شكلة مب�شكالت �أكرب منها على امل�ستويات الدينية واالجتماعية
واالقت�صادية والأمنية واملرورية� ،إ�ضافة �إىل �أن املر�أة عندما ي�سمح
لها بالقيادة لن تكون بدي ًال عن ال�سائق الأجنبي ،ويف هذا ال�صدد
�أوردت الدكتورة �سمر ال�سقاف يف معر�ض �إجابتها عن هذا ال�س�ؤال
ج��زء ًا من مقالة ال�صحفية الأمريكية تانيا �سي ه�سو ال��ذي نقلته
�صحيفة عرب نيوز حيث تقول:
«�إن ارتدائي احلجاب وعدم متكني من قيادة ال�سيارة خالل
امل��دة التي ق�ضيتها يف ال�سعودية مل ميثل �أي م�شكلة يل ،وقد
�أدرك��ت لأول مرة يف حياتي �أن الرجال يتحدثون �إيل مبا�شرة
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بكل احرتام وتقدير دون �أن يكون جل�سدي كوين امر�أة �أثر يف
ذلك التقدير ،ف�إذا وجد من يقود يل ال�سيارة و�أحظى بالرفاهية
فهل �أرف�ضها؟».
	�إىل هذا املعنى �أ�شارت الدكتورة منرية العميل( )1بقولها:
« �أمتتع بكامل حريتي وكرامتي مع وجود من يقدم يل خدمة
القيادة ،كما �أنني �أعترب هذه املهنة تنق�ص من �أنوثة املر�أة التي
يجب �أن حتافظ عليها ،وم�شاكل �أخرى �ستنتج من هذا الأمر».
	�أما �أولئك الالتي �أ َّي��دْ نَ مو�ضوع قيادة امل��ر�أة فقد اتَّك�أن
على خماطر ال�سائقني االجتماعية واحلاجات امللحة للمر�أة عند
غياب عائلها وهو ما �أكدته الدكتورة منى �آل م�شيط(�)2إذ تقول:
« قيادة ال�سيارة ت�شكل �أهمية كبرية يف حياتي ب�صفتي طبيبة
و�أحتاج �أحيان ًا اخل��روج يف �أوق��ات خمتلفة وكذلك للتنقل من
م�ست�شفى �إىل �آخر و�أحيان ًا من امل�ست�شفى �إىل العيادات اخلارجية؛
( )1منرية بنت حممد �صالح العميل :رئي�سة ق�سم الريا�ضيات يف كلية الرتبية للبنات (الأق�سام العلمية)،
دكتوراه �إح�صاء ريا�ضي ،ماج�ستري �إح�صاء ريا�ضي ،بكالوريو�س ريا�ضيات ،ع�ضو هيئة تدري�س ،بق�سم
الريا�ضيات ورئي�سة الق�سم� ،شاركت بالربامج الإثرائية ال�صيفية التابعة مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
لرعاية املوهوبني ،لها اهتمامات باحلا�سب الآيل ومهارات التفكري.
( )2منى بنت عبد اهلل بن �سعيد �آل م�شيط� :أ�ستاذ م�ساعد بكلية الطب ،جامعة امللك خالد ،ا�ست�شارية
�أمرا�ض الن�ساء والوالدة ،عميدة املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات يف جامعة امللك خالد ،لها م�ساهمات
عديدة يف خدمة املجتمع وتثقيف املر�أة ،ح�ضرت العديد من امل�ؤمترات والندوات.
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لأنه ال ميكن �أن يبقى ال�سائق حتت �أمري طوال �ساعات العمل،
وال�سائق يهدر امل��ال ويدمر اقت�صاد الأ�سرة لي�س راتبه فقط
ولكن من خالل ا�ستهالكه لل�سيارة وللوقود ولتحر�شاته �أحيان ًا
بعامالت املنازل والأطفال».
و�أكد �أخريات على احلاجة �إىل معاجلة املو�ضوع بطريقة �أقل
تبعات من قيادة املر�أة بر�ؤية ا�سرتاتيجية ،وهو ما عربت عنه
الأ�ستاذة �سهام ال�شهري بقولها:
«لي�س من املهم جد ًا �أن يكون من خلف مقود ال�سيارة امر�أة،
ونتمنى يف امل�ستقبل القريب �أن توجد حلول بديلة لل�سيارات
خ�صو�ص ًا يف املدن الرئي�سية للتخل�ص من �أزمة اختناق ال�شوارع
وق��ت ال� ��ذروة ،و�أن ي�ك��ون ه�ن��اك تفعيل مل�ق�ترح النقل العام
والقطارات ال�سريعة داخل املدن ،فال نريد مزيد ًا من ال�سيارات
وال نريد مزيد ًا من التلوث البيئي وال نريد مزيد ًا من االختناقات
املرورية».
	�أظهرت ال�صورة العامة لآراء امل�شاركات حول قيادة املر�أة
ال�سعودية لل�سيارة �أن التبعات املرتتبة على هذه الق�ضية اجلدلية
�أكرث من الإيجابيات املتوقعة منها ،ومن ثم ف�إن احلاجة ما�سة
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لإيجاد حلول وطنية لتفعيل النقل العام والقطارات ال�سريعة
داخل املدن ،وغري ذلك من و�سائل حتقق �أهداف م�شاركة املر�أة
ال�سعودية يف التنمية املحلية مع املحافظة على قيم املجتمع
ال�سعودي و�أعرافه املرعية.
عمل املر�أة ال�سعودية:
يُع ُّد عمل املر�أة ال�سعودية �أحد �أوجه امل�شاركة التكاملية الذي
�أظهرت الدرا�سة امليدانية �أهميته الق�صوى بالن�سبة للمر�أة
وللمجتمع .ففي الوقت ال��ذي ميثل عمل امل��ر�أة م�صدر ًا من
م�صادر تكامل �شخ�صية امل��ر�أة وثقتها بنف�سها وك�سب ًا للرزق؛
ميثل يف الوقت ذاته ُبعْد ًا تنموي ًا وخدمي ًا وتطويري ًا على خمتلف
القطاعات يف املجتمع ،حيث �أكدت جميع امل�شاركات على �أهمية
العمل يف حياتهن ،ومن ثم مل ميثل العمل يف حد ذاته حملَّ نقا�ش
يف حياة املر�أة ال�سعودية و�إمنا انح�صر النقا�ش يف امليادين التي
ميكن �أن جتد امل��ر�أة ال�سعودية فر�صتها املنا�سبة للعمل فيها،
والأولويات التي حتدد ما ينبغي عليها �أن تنه�ض بها ،والأ�سباب
التي تدفعها �إىل نوع معني من العمل دون غريه.
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فقد �أ�شار ما ن�سبتهن( )%50من امل�شاركات �إىل �أن عمل
املر�أة املتمثل يف تربية الأبناء ورعايتهم ي�أتي يف الدرجة الأوىل
من �سلم اهتماماتهن كونه الوظيفة الرئي�سة وملا يعك�سه هذا
االهتمام من ت�أثري بالغ على �صناعة الأجيال ،وهو ما ال ينبغي
�أن تتخلى عنه وتعمل كل ما يف و�سعها للقيام به خري قيام .وقد
�أ�شرن مع ذلك �إىل الأدوار التوفيقية التي ميكن للمر�أة �أن ت�شارك
فيها مبا ال يتعار�ض مع وظيفتها الرئي�سة.
ويف �سياق الت�أكيد على �أهمية عمل املر�أة و�أوجه م�شاركتها
قالت �إحدى امل�شاركات التي حتفَّظت عن ذكر ا�سمها:
«عمل املر�أة مهم جد ًا لأنه يحقق جانب اخل�صو�صية يف حياة
املر�أة امل�سلمة من خالل �إيجاد املناخ املالئم لتعليم بنات املجتمع
وتطبيب ن�سائه وخدمتهن يف املجاالت التي يحتجن �إليها».
	و�أ�شارت جمموعة من امل�شاركات �إىل �أن من الأ�سباب التي
تدفع امل��ر�أة �إىل العمل غال َء املعي�شة واحلاجة �إىل خلق توازن
داخل الأ�سرة من الناحية املادية ،فقد �أ�صبح دخل املر�أة م�صدر ًا
من م�صادر دخل الأ�سرة ب�سبب ظروف احلياة ال�صعبة ،هذا
عدا ا�ضطرار الكثري من الن�ساء �إىل �إعالة �أ�سر ب�أكملها ب�سبب
210

المرأة في السعودية

وفاة من يعولها �أو لطالقها �أو لأي �سبب �آخر.
من جانبها �أ�شارت الدكتورة برجني �إىل �أن:
«امل ��ر�أة ن�صف املجتمع ،وعملها يعزز �شخ�صيتها ،ويزيد
من خرباتها الإن�سانية واملهنية ،ويو�سع �آفاقها ،ومينحها الثقة
بالنف�س ،وي�شعرها �أن عالقتها بزوجها ال تقوم على �أ�سا�س نفعي
بقدر ما تعتمد على تبادل الأدوار ،وتعزيز دور كل من الأم والأب
يف بناء الأ�سرة وتنمية املجتمع».
	وت�ضيف« :عمل امل��ر�أة ي�شعرها بالطم�أنينة والثقة على
امل�ستوى املادي واملعنوي ،ومن ثم ينعك�س على تهيئة اجلو الأ�سري
ال�سليم جلميع �أفراد العائلة».
ويف ال�سياق نف�سه �أك��دت هذا املعنى الأ�ستاذة نورة الفايز
بقولها:
«العمل يدفع املر�أة �إىل اعتمادها على نف�سها يف الدخل وتقوية
�شخ�صيتها وثقتها بقدراتها وزيادة مهاراتها يف التوا�صل مع من
حولها وحتى يف �إدارة �ش�ؤون منزلها وتربية �أبنائها ،بالإ�ضافة �إىل
�أهمية م�ساهمتها الفاعلة يف النهو�ض مبجتمعها وم�شاركة الرجل
يف ال�سعي لتحقيق النمو االقت�صادي واالجتماعي للوطن ،فهي
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متثل ن�صف املجتمع ومن ثم يقع على كاهلها ن�صف العبء».
	وا�ستناد ًا �إىل ما �سبق فقد �أكدت امل�شاركات يف الدرا�سة
على املنافع والإي�ج��اب�ي��ات التي تعود على امل ��ر�أة ذات�ه��ا وعلى
جمتمعها حيث �إن العمل يعزز من �شخ�صيتها ويزيد من خربتها
ومينحها الثقة بالنف�س ،ويف الوقت نف�سه يجعلها م�شاركة فاعلة
يف جمتمعها .ويف الوقت نف�سه �أك��دن على �أهمية دور امل��ر�أة يف
تربية �أبنائها ،وهو عمل مهم للتنمية ال�شاملة للمجتمع ال�سعودي،
وينبغي ح�سابه يف الناجت الوطني.
عالقة املر�أة ال�سعودية بذويها:
تخ�ضع ال�ع�لاق��ات االجتماعية ب�صفة ع��ام��ة للتن�شئة
االجتماعية التي يكت�سب خاللها الفرد جزء ًا مهم ًا من �سلوكياته
يف التعامل مع الآخرين .وبطبيعة احلال ف�إن عالقة املر�أة مبن
حولها �ستت�أثر بالبيئة التي تن�ش�أ فيها ،ومن ثم ف��إن العالقة
الت�سلطية �أو احلوارية ال تخ�ضع للجن�س الب�شري بقدر ما تخ�ضع
للقيم والتقاليد التي تربى عليها .هذا ما دلت عليه �آراء ن�سبة
من امل�شاركات يف هذه الدرا�سة بلغت ( )%25منهن ،حيث تقول
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الأ�ستاذة هبة حممود:
«الت�سلط وارد يف كل املجتمعات بني الرجل واملر�أة ،لي�س بني
املر�أة ال�سعودية والرجل ال�سعودي بالتحديد ،فالت�سلط ال يظهر
�إال عند �أ�صحاب النزعة ال�سلطوية �سواء كانوا رجا ًال �أم ن�ساء رغم
تفاوت تلك النزعة بينهم .امل�شكلة تكمن حقيقة يف ثقافة احلوار
التي مل يعتد عليها بع�ض �أبناء املجتمع ال�سعودي يف التعامل،
ولكني �أجد الأمر قد تتغلب عليه املر�أة بذكائها يف �إيجاد قاعدة
للحوار بينها وبني من حولها لتتعلَّمها وتعلِّمها .فبثقافة احلوار
لن ي�ستع�صي عليها ذلك طاملا عرفت املفاتيح التي حتاور بها
مَ نْ حولها»
كما �أن درجة الت�سلط �أو احلوار يف العالقات االجتماعية
�أمر ن�سبي يخ�ضع يف كثري منه للموقف االنفعايل ونوع املو�ضوع
الذي يعك�س درجة الت�سلط فيه ،وهو ما �أدى �إىل تباين الآراء
يف هذه الدرا�سة امليدانية حول درجة الت�سلط الذي قد ميار�سه
الرجال يف عالقتهم بالن�ساء مما ي�شري �إىل ت�أثر هذه الآراء
بخربات تراكمية �شخ�صية ال ميكن تعميمها .ت�شري ن�سبة من
امل�شاركات بلغت(� )%60إىل متيز عالقة امل��ر�أة ال�سعودية
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ب�أقاربها باحلوار والتفاهم ال��ذي �أكدته الدكتورة منى �آل
م�شيط بقولها:
«عالقتي ب��ذوي من الرجال رائعة ومم�ت��ازة ،ف��الأب هو
احلب والعطف والعطاء واحلنان ،والأخ هو ال�صديق واحلبيب
والغايل ،والزوج هو رفيق الدرب ونور العني .ن�ش�أت واحلمد
هلل يف �أ�سرة متفاهمة ال تفرق بني البنت والولد وتزوجت
ووجدت الرجل الذي يحرتم املر�أة ويقدرها ويعينها ويرعاها
خري رعاية».
	و�أك��دت �أخريات على �أن عالقتهن بذويهن من الرجال
وخا�صة من لهم والي��ة عليهن قائمة على االح�ت�رام املتبادل
مع القناعة بحق الرجل يف الوالية والرعاية كما �أقرها الدين
الإ�سالمي ،حيث تقول الدكتورة �أمل ال�سويح:
«عالقتي بالرجال من الأقارب قائمة على التفاهم واحلوار،
فاملر�أة لها احلق يف �إبداء ر�أيها كما للرجل ،ولها حرية الت�صرف
يف �ش�ؤونها اخلا�صة كما للرجل ،مع مراعاة �ضوابط ال�شرع،
والتي تزيدنا رفعة ومكانة عند ذوينا من الرجال ،والذين يتولون
القيام بحق الوالية والرعاية».
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ويف املقابل ر�أت ( )%25فقط من امل�شاركات �أنها عالقة
تت�سم بالت�سلط وفر�ض الر�أي وهو ما ننقله عن الأ�ستاذة �إلهام
ال�شمري( )1التي تقول:
«عالقتنا بالرجل يحكمها دوم � ًا الفوقية من قبل الرجل
و�شعوره بالو�صاية على امل ��ر�أة ،وع��دم الثقة يف قدرتها على
الت�صرف وحماية نف�سها و�إن كان يوجد بع�ض الأ�سر التي لديها
بع�ض من الوعي يف التعامل مع املر�أة كونها �إن�سان ًا ولي�س خملوق ًا
قا�صر ًا عن الفهم والتعامل مع احلياة».
	ون�سبة �أخرى من الآراء بلغت ( )%5نفت وجود الت�سلط
يف حياتها من قبل ذويها من الرجال� ،إال �أنها يف الوقت نف�سه
�أملحت �إىل وجود نوع من الت�سلط يف حياة �أخريات حيث تقول
الأ�ستاذة نورة الفايز:
«عالقتي مبن حويل من الرجال تُع ُّد جيدة وهذا ما �ساعدين
وهلل احلمد يف حتقيق ما و�صلت �إليه الآن ،وهي �أف�ضل بكثري
جد ًا من غالبية الن�ساء حويل ،و�أنا �أعتقد �أن ملهاراتي ال�شخ�صية
يف التوا�صل ودبلوما�سيتي يف التعامل وتنازيل كثري ًا دور ًا كبري ًا
(� )1إلهام �أحمد ال�شمري� :إعالمية وكاتبة يف جريدة اليوم ال�سعودية ،ومهتمة بق�ضايا حقوق الإن�سان.
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يف جناحي .وهناك بع�ض الرجال الذين حويل ال زالت نظرتهم
�إىل املر�أة دونية وثقتهم بها حمدودة مهما بلغت �سن ًا �أو علم ًا �أو
خربة يف احلياة ،كما يغلب عليهم الت�سلط وال�شك يف تعاملهم
مع الن�ساء من حولهم ،والتحاور والتفاهم مع الن�ساء لي�س
مقبو ًال بالن�سبة لهم؛ لأنهم يرون �أن قدرات املر�أة و ُبعْد نظرها
حمدود».
	و�أرجعت �أخريات بلغت ن�سبتهن ( )%10الت�سلط يف جانب
كبري منه �إىل امل��ر�أة نف�سها ،عربت عن ذلك الأ�ستاذة هديل
الزهراين( )1فقالت:
«عالقة املر�أة ال�سعودية تقوم على ما حتدده املر�أة نف�سها؛
فهي ت�ستطيع �أن تكون عالقتها مبنية على احلوار والتفاهم وهي
�أي�ض ًا ت�ستطيع �أن جتعل عالقتها مبنية على الت�سلط».
خل�صت نتيجة الدرا�سة امليدانية حول عالقة املر�أة بذويها
من الرجال �إىل �أن طبيعة العالقة تخ�ضع بالدرجة الأوىل �إىل
( )1هديل �إبراهيم الزهراين� :صيدالنية تخرجت يف جامعة امللك �سعود ،عملت �صيدالنية مدة عام،
وتعمل حالي ًا مدير �إدارة الرعاية ال�صيدلية يف ال�ش�ؤون ال�صحية يف منطقة تبوك ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضويتها
يف عدة جلان طبية ،والإ�شراف على تدريب طالب وطالبات الكليات واملعاهد ال�صحية احلكومية واخلا�صة
يف منطقة تبوك.
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ال�سمات ال�شخ�صية والتن�شئة االجتماعية بغ�ض النظر عن
اجلن�س ،وبينت �أنه يف اجلملة تت�سم العالقة باالحرتام املتبادل
واحل��وار والتفاهم ،وال تخلو يف الوقت نف�سه من وج��ود نوع
من الت�سلط وفر�ض ال��ر�أي من قبل الرجال نتيجة لطبيعتهم
ال�شخ�صية �أو لأ�سباب قد تعود �إىل املر�أة ذاتها وهي حاالت ال
ميكن تعميمها على �أفراد املجتمع كافة.
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الإع�لام ال�سعودي املحلي �أحد املجاالت املهمة التي تعك�س
جانب ًا من مكانة امل��ر�أة ال�سعودية من خالل طرحه ق�ضاياها
و�إتاحته الفر�صة لها للتعبري عن ر�أيها والكيفية التي يعالج بها
تلك الق�ضايا وامل�ساحات املخ�ص�صة للمو�ضوعات التي تهمها.
ويف �ضوء ذلك فقد تناولت الدرا�سة امليدانية هذا املو�ضوع
من �أربع زوايا:
 -1الإعالم وق�ضايا املر�أة ال�سعودية:
اتفقت غالبية �آراء امل�شاركات يف هذه الدرا�سة بن�سبة
بلغت ( )%70على �أن الإعالم ال�سعودي مل مينح ق�ضايا املر�أة
م�ساحة كافية يف التناول واملعاجلة� ،إال �أنه بد�أ يف الآونة الأخرية
االهتمام بهذا الأمر ،حيث تقول �إحدى امل�شاركات:
«الإع�لام ال�سعودي بد�أ بالتغري يف ال�سنوات الأخ�يرة ،وقد
الحظت  -مثل غريي  -اجت��اه الإع�لام ال�سعودي �إىل ت�سليط
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الأ�ضواء على بع�ض الق�ضايا التي تهم املر�أة ،مثل :م�شاكل العمل
والبطالة عند الن�ساء ،و لكن ما زال امل�شوار طويالً».
وهو ما �أكدته �إلهام ال�شمري بقولها:
«الإعالم ال�سعودي تغري كثري ًا نحو الأف�ضل ،رغم �أنه ال تزال
هناك مو�ضوعات �شائكة يتحرج من تناولها ،لكن تظل خطوات
التغيري بحاجة �إىل �صرب ،وهناك �أمل كبري ب�أن ت�سري ق�ضايا
املر�أة ب�شكل �أ�شمل و�أعمق و�أكرث وعي يف التعامل معها».
�أما على م�ستوى �أ�سلوب املعاجلة ،و�أولوية الطرح ،فقد ر�أى
بع�ضهن �أنه يت�صف بال�سطحية والإث��ارة .تقول الدكتورة ندى
برجني:
«يتعامل الإعالم ال�سعودي مع ق�ضايا املر�أة تعام ًال �سطحي ًا
�إىل حد ما وال يتعر�ض للم�شكالت احلقيقية التي مت�س املر�أة يف
املجتمع».
وتقول �إحدى امل�شاركات:
«تعاطي الإع�ل�ام ال�سعودي م��ع ق�ضايا امل ��ر�أة �سيئ ،فهو
�إما يُ�سطّ ح مو�ضوع ًا ويفرغه من م�ضمونه� ،أو يعقد وي�ضخم
مو�ضوعات من �أجل �إثارتها».
وت�ؤكد الأ�ستاذة نورة الفايز ذلك بقولها:
221

المرأة في السعودية

«ط��رح الإع�لام ال�سعودي ق�ضايا امل��ر�أة مل ي�أخذ حتى الآن
املنحى ال�صحيح� ،إذ يغلب عليه التطرف وع��دم املو�ضوعية،
فهو ي�أخذ �إما التطرف املنفتح جد ًا وغري املالئم وغري املقبول
يف جمتمعنا� ،أو العك�س ي�أخذ طابع الت�شدد وعدم املو�ضوعية
والدقة ،كما �أنه يتم �إغفال الكثري من الق�ضايا املهمة التي تخ�ص
املر�أة؛ فال تتم تغطيتها التغطية املالئمة والكافية والعادلة ،وال
تتم مناق�شتها �إعالمي ًا مع ذوي االخت�صا�ص واملعنيني باتخاذ
القرارات حولها».
من جهة �أخ��رى ر�أت ( )%30من امل�شاركات �أن الإعالم
ال�سعودي ال زال بعيد ال�صلة عن املر�أة وق�ضاياها .تقول الأ�ستاذة
هدى بدوي(:)1
«�أ�ساء الإعالم يف ت�صوير املر�أة ال�سعودية وطرح ق�ضاياها
ب�صورة تختلف عن واقعها».
من جانبها تقول الدكتورة البندري العجالن(:)2
«الإع�لام ال�سعودي ال يطرح ت�صور املر�أة ال�سعودية حقيق ًة
فهو ي�صور منوذج ًا ال ميثل جميع ال�سعوديات».
( )1هدى عبدالعزيز بدوي :مدر�سة يف التعليم العام يف حمافظة جدة.
( )2البندري بنت عبدالعزيز العجالن� :أ�ستاذ م�شارك يف كلية الرتبية للبنات يف الريا�ض ،ووكيلة عميدة
�ش�ؤون الطالبات.
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	�أظهرت النتيجة العامة لآراء امل�شاركات نحو مدى طرح
الإع�لام ال�سعودي ق�ضايا امل��ر�أة �أنه بد�أ يف الآون��ة الأخرية
منح املر�أة ال�سعودية م�ساحة كافية ملناق�شة ق�ضاياها� ،إال �أنه
ال زال يتعامل مع بع�ض ق�ضاياها تعام ًال �سطحي ًا حيث َ�صوّر
امل��ر�أة وط��رح ق�ضاياها بطريقة تختلف عن واقعها وعمَّم
مناذج ال متثلها.
 -2الق�ضايا التي ينبغي على الإعالم ال�سعودي تناولها:
يف الوقت الذي �أبرزت الآرا ُء الوظيف َة التي ينبغي �أن يقوم
بها الإعالم ال�سعودي وما ميكن �أن ي�سهم به يف متكني املر�أة من
امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع والتخفيف من معاناتها بتوا�صلها مع
جمتمعها وامل�س�ؤولني فيه عرب و�سائل الإعالم طرحت امل�شاركات
يف الدرا�سة امليدانية عدد ًا من املجاالت التي يرين احلاجة �إىل
تناولها �إعالمياً ،فقد ذكرت �إلهام ال�شمري:
«تو�سيع جماالت عمل املر�أة ،الأحكام الق�ضائية التي تخ�صها
وحتمي حقوقها ،وخا�صة يف حالة الطالق �أو التع�سف من قبل
ال��زوج ،و�إعطا�ؤها فر�صة للربوز �إعالمياً� ،إذا كانت م�ؤهلة
لذلك».
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�أما �سعاد الأ�سمري ( )1فرتى:
«�أن ي�سلط الإعالم ال�ضوء على الأنظمة احلكومية التي مرت
عليها ال�سنني .يجب على الإعالم درا�ستها وت�سليط ال�ضوء على
البنود ال�سلبية يف الأنظمة التي تعيق م�سرية املر�أة ،وهذا ال ي�أتي
�إال بالتخ�ص�ص ال�صحفي يف �ش�ؤون كل قطاع يتعامل مع املر�أة.
والعمل على حت�سني ال�صورة الذهنية عن امل��ر�أة ال�سعودية،
وهذا ال ي�أتي �إال باكت�شاف النماذج امل�شرفة والفاعلة وتقدميها
للمجتمع».
وت�ؤكد الدكتورة �أمل ال�سويح على �أهمية تناول الإعالم �إىل
الق�ضايا الرتبوية يف حياة املر�أة فتقول:
«�إن من �أهم ما يحتاج �إىل وقفات �إعالمية كبرية هو توعية
املر�أة بدورها الأ�سا�سي ،ووظيفتها الأوىل ،وهي تربية اجليل،
وما يحتاج �إليه ذلك من �إعداد علمي لها بعقيدة ثابتة را�سخة،
وعلم ب�أ�صول الدين و�أ�سا�سيات الرتبية ،و�ش�ؤون احلياة والدور
االجتماعي لها ،لين�ش�أ اجليل الذي يقود الأمة ويرفع مكانتها
ويعيد �إليها جمدها ،ذلك �أن الناظر يرى كثري ًا من الن�ساء -
(� )1سعاد ظافر الأ�سمري� :أول حمررة �سعودية تعمل يف ال�صحافة العاملية بو�صفها حمررة اقت�صادية
متخ�ص�صة ،عملت يف �صحيفة «الوطن» ال�سعودية وجملة فوربز الأمريكية.
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هداهن اهلل � -أوكلْنَ مهمة الرتبية �إىل من ال ينبغي �أن يت�سلَّمها،
من عامالت ال نعلم ديانتهن� ،أو �إىل قنوات ف�ضائية همها زعزعة
الدين ون�شر الف�ساد� ،أو �إىل قرناء ال نعلم ما وراءهم ،فال تر�سيخ
لعقيدة �سليمة ي�ستطيع اجليل الت�صدي بها ملا يواجهه من فنت
وب��دع ومذاهب هدامة ،كما �أن امل��ر�أة اهتمت بتح�صيل املال
واجلمال دون العلم».
ور�صدت الدكتورة منى �آل م�شيط عدد ًا من املجاالت التي
ترى �أهميتها فقالت:
«حتتاج الأم �أثناء فرتة احلمل و�أثناء الوالدة �إىل رعاية من
املجتمع ب�صفة عامة ومن الأ�سرة ب�صفة خا�صة ،والإعالم يغفل
هذا اجلانب املهم .كما �أنها بحاجة �إىل �أن يتطرق الإعالم �إىل
حقوق الأطفال وحقوق املر�أة يف ح�ضانة �أطفالها ،ونحتاج املر�أة
عرب و�سائل الإعالم �إىل توعية م�ستمرة عن كيفية التعامل مع
الآخر ،كيف نحرتمه ونقدره ونعطيه حقوقه؟ كيف نكون �سفراء
لبالدنا عندما نغادرها».
وت�ضيف الدكتورة ندى برجني:
«على الإع�ل�ام �أن ي�برز دور امل��ر�أة ال��ري��ادي واملتميز على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،و�أن يتناول بكل �شفافية امل�شكالت
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ال�شائكة؛ كالعنف الأ�سري والفقر و�أ�سباب الطالق وت�أخر �سن
الزواج واالنحرافات ال�سلوكية لدى بع�ض الفتيات وعدم الفهم
والتوا�صل بني الزوجني».
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم �أبرزت �آراء امل�شاركات دور الإعالم
و�أهميته يف معاجلة ق�ضايا امل��ر�أة ،وذكرت عدد ًا من املجاالت
املهمة التي ترى �أنه ينبغي للإعالم ال�سعودي تناولها ومن �أهمها
توعية املر�أة بدورها الأ�سا�س ووظيفتها الأوىل وهي تربية اجليل،
وحقوق املر�أة وواجباتها ،وكيف تكون �سفري خري لبالدها ،و�إبراز
الإجن��ازات والأعمال الريادية التي حققتها� ،إ�ضافة �إىل دور
الإعالم يف مناق�شة امل�شكالت التي تعاين منها املر�أة ال�سعودية
يف حياتها اليومية.
 -3مدى حيادية الإعالم ال�سعودي يف تناوله ق�ضايا
املر�أة:
احلياد يف الطرح والتناول الإعالمي من املو�ضوعات اجلدلية
التي مل حت�سم بو�صفها تناق�ش م�س�ألة ال ميكن واقعي ًا القول بها؛
لأن العاملني يف و�سائل الإع�لام من الكتُّاب واملحررين ومن
ي�شرتك يف بناء امل�ضمون الإع�لام��ي ال ينفكون عن �سماتهم
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ال�شخ�صية وقيمهم الثقافية وتن�شئتهم االجتماعية ومن ثم ف�إن
فكر الواحد منهم وطرحه الإعالمي �سيكون بال �شك انعكا�س ًا
طبيعي ًا ل�شخ�صيته من جهة ،وتوجهات الو�سيلة التي يعمل بها من
جهة �أخرى و�أهدافه التي ي�سعى �إىل حتقيقها ،وتبقى املو�ضوعية
واحلياد يف التناول م�س�ألة ن�سبية .وقد اختلفت �آراء امل�شاركات
يف هذه الدرا�سة امليدانية بني من تتحدث عن �أ�سلوب املعاجلة
وبني حيادية الطرح� ،إال �أن الأغلبية منهن ( )%80يرين �أن
الإعالم ال�سعودي  -وال�صحافة حتديد ًا  -يت�سم خطابه بالر�أي
الواحد الذي ال يعك�س جوانب املو�ضوع و�إيجابياته و�سلبياته ،وهو
يف الوقت ذاته  -كما ذكرن  -مييل �إىل ال�سلبية وعدم متابعة
امللفات التي يثريها بني الفينة والأخرى ،وتعرب عن هذا الر�أي
الغالب الأ�ستاذة �سعاد الأ�سمري فتقول:
«قليلة هي ال�صحف احليادية� ،أو مبعنى �أدق التي ت�ضع املهنية
يف العمل خط ًا عري�ض ًا ل�سيا�ستها يف الن�شر ،فبع�ض ال�صحف
تن�شر �أخبار الف�ضائح وتركز على امل��ر�أة فيها بو�صفها طرف ًا
مثرياً ،وحت�شد كل الن�صو�ص الدينية والآراء الفقهية لتدعم
موقفها ذاك ،و�أخرى تفتح الباب على م�صراعيه لتف�سخ املر�أة
عن �أ�صالتها .وكل ه��ؤالء يغ�ضون الطرف الب�صري عن املر�أة
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ال�شريك الفاعل والرئي�س يف التنمية وي�سلبونها الثقة اجلديرة
بها».
ويرى �أخريات �أن الطابع الذكوري الذي يت�سم به الإعالم
ال�سعودي جعل كثري ًا من تناوله مو�ضوعات امل��ر�أة ال يعبرِّ عن
هويتها .وقد �أ�شارت �إىل ذلك الأ�ستاذة هيا ال�شريف فقالت:
«احلياد غري موجود يف جمتمعنا ،فال�صحافة تتكون من
(ب���ش��ر) وال جم��ال للتخل�ص م��ن ال���ر�أي ال�شخ�صي وامليول
واالعتقادات والأفكار اخلا�صة ،ف�أغلب الطرح الذكوري (�ضد)،
و�أغلب الطرح الن�سائي (مع بقوة) لذا ال جتد الو�سطية واملنطق
�أبداً؛ �إال ما ندر».
	ويف املقابل حتدثت جمموعة من امل�شاركات عن طرح
�إعالمي يقرتب �إىل حدٍّ ما من احليادية يف تناول ق�ضايا املر�أة.
تقول الدكتورة منى �آل م�شيط:
«ال�صحافة ال�سعودية لها دوره��ا الإيجابي يف دعم م�سرية
املر�أة وتطويرها رغم عتبي على بع�ض الكُتاب الذين ي�سعون �إىل
�إق�صاء املر�أة وربط ما يحملونه من �أفكار تهمي�شية للمر�أة وذلك
من وجهة نظرهم ال�ضيقة».
وتوا�صل التعبري عن هذا الر�أي الأ�ستاذة �إلهام ال�شمري فتقول:
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«بع�ض ال�صحف �أف�سحت جما ًال كبري ًا للحديث عن ق�ضايا
امل��ر�أة ،وبع�ضها �أغفل ذلك .و�إن م�شاركة التلفزيون والإذاعة
�ضعيفة وبعيدة عن الطرح الواقعي �أو �أحيان ًا قليلة جداً ،وما زال
هناك رهبة من الدخول �إىل عامل املر�أة من ِقبَل الإعالم ب�سبب
بع�ض الآراء املتطرفة».
ب�صورة عامة اجتهت �آراء الأغلبية �إىل اتِّ�سام املعاجلة
الإعالمية لق�ضايا املر�أة يف الإعالم ال�سعودي بالتحيز �إىل الر�أي
الواحد الذي ال يتيح فر�صة كافية لتناول املو�ضوع من زواياه
الإيجابية وال�سلبية ،و�أ�شارت ن�سبة حمدودة من امل�شاركات �إىل
طرح �إعالمي يقرتب �إىل حدٍّ ما من احليادية يف تناول ق�ضايا
املر�أة وهو اجتاه جديد �آخذ يف الظهور والتطور.
 -4م��دى ق��درة ال ُكتّاب على مناق�شة ق�ضايا امل��ر�أة
ال�سعودية نيابة عنها:
يطرح الكتاب الرجال عرب و�سائل الإع�لام ال�سعودية بني
الفينة والأخ��رى مو�ضوعات وق�ضايا تخ�ص امل��ر�أة ،يحاولون
خاللها مناق�شة هذه الق�ضايا .وت�شكل طروحاتهم املكانة التي
حتتلها املر�أة من وجهة نظرهم� ،سواء يف تلم�سهم احتياجاتها
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وامل�شكالت التي تواجهها �أو يف توعيتها وتثقيفها يف �أمور مت�سها.
ومن ثم فقد حاولت الدرا�سة امليدانية �أن تقي�س اجتاهات املر�أة
نف�سها نحو هذا املو�ضوع ،وقد انق�سمت �آراء امل�شاركات �إىل
ثالثة �آراء:
حيث يرى ( )%50منهن �أن ال ُكتّاب الرجال غري قادرين
على عر�ض ومناق�شة ق�ضايا املر�أة بال�صورة التي تتطلع �إليها
املر�أة ال�سعودية وتعك�س واقعها واحتياجاتها وتقدم احللول التي
تنا�سبها .وقد عبرَّ عدد من امل�شاركات عن دوافعهن لتبني هذا
الر�أي ،فقالت �سمرية املغربي(:)1
«ال �أعتقد �أن الرجال قادرون على ذلك؛ لأن �صاحب ال�ش�أن
هو الأقدر يف التعبري عن ر�أيه».
وقالت �أخرى:
«ال �أرى �أنهم قادرون على مناق�شة تلك الق�ضايا كونهم بعيدين
عن حاجات املر�أة ،وحتى عند علمهم بها فهم يقي�سونها مبدى
حاجتهم».
وت�شري الدكتورة ندى برجني �إىل ذلك بقولها:
«الرجال غري قادرين على ذلك؛ لأن �آراءه��م تعك�س نظرة
(� )1سمرية �سعد الدين املغربي :ماج�ستري ع�ضو هيئة تعليمية ،يف املنطقة الغربية.
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الرجل �إىل الأمور وهي يف الغالب مغايرة لنظرة املر�أة».
وجاء الر�أي الثاين ب�صورة مغايرة للر�أي الأول ،مثلته ()%10
من امل�شاركات ،حيث ي�ؤكد هذا الر�أي على �أن ال ُكتّاب الرجال �أقدر
على مناق�شة ق�ضايا املر�أة منها؛ ملا ميلكونه من خربات وجتربة
�سبقت املر�أة يف جمال الكتابة الإعالمية ،و ُبعْد نظر وعقالنية
متكنهم من القيام بهذا الدور احليوي .تقول �إحداهن:
«الكتاب �أقدر من الكاتبات يف عر�ض ومناق�شة ق�ضايا املر�أة
�إعالمياً؛ لأنها �أحيان ًا تكون عاطفية �أو متحيزة جلانب م�شكلة
معينة».
�أم��ا ال��ر�أي الثالث فقد ات�سم بالتو�سط يف تناول املو�ضوع
وهو ما �أ�شار �إليه ( )%40من امل�شاركات ،وقد ارتبط بالفكر
واملو�ضوعية كما تقول الدكتورة �سمر ال�سقاف:
«امل���س��أل��ة لي�ست م�س�ألة رج��ل �أو ام� ��ر�أة ب��ل م�س�ألة فكر
ومو�ضوعية».
وت�ضيف الأ�ستاذة نورة الفايز:
«من الرجال من يناق�ش ق�ضايا امل��ر�أة بعدالة ومو�ضوعية
وا ّت���زان ،كما �أن هناك م��ن يناق�ش ه��ذه الق�ضايا ب��دون �أية
مو�ضوعية ،وهناك فئة ثالثة ال يعنيهم �أمر املر�أة وال ق�ضاياها
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�إطالقاً ،و�أنا �أعتقد �أن مناق�شة ق�ضايا املر�أة مثلها مثل �أي ق�ضايا
يف املجتمع يجب �أن تناق�ش وتعالج من جميع الفئات من الرجال
والن�ساء كونهم �شركاء يف احلياة».
وميتد ال��ر�أي يف هذا االجت��اه مع الأ�ستاذة عائ�شة ال�شهري
فتقول:
«�أحيان ًا يكون هنالك ُكتّاب قادرون على طرح ومعاجلة بع�ض
ق�ضايا املر�أة ال�سعودية من باب اخلربة ال�صحفية واالجتماعية
ويبحثون عن حلول مو�ضوعية و�إب��داء ر�أي �صائب حول ذلك،
و�أحيان ًا جند املر�أة �أكرث قدرة يف الكتابة عن ق�ضاياها؛ لأنها
ت�شعر بها قبل �أن تكتبها �أو عانت منها هي �أو �إحدى قريباتها
�أو �صديقاتها؛ فهي تكتب ب�صدق لقربها من التجربة ،وبع�ض
الآخ ��رون م��ن ال��رج��ال �أو الن�ساء يكتبون بت�سطيح مطلق �أو
مبالغة».
عك�ست ال�صورة العامة لآراء امل�شاركات نحو قدرة ال ُكتّاب
على مناق�شة ق�ضايا امل��ر�أة ال�سعودية نيابة عنها انق�سامَ �آراء
امل�شاركات حول هذا املو�ضوع �إىل ثالثة �آراء ،حيث ترى()%50
منهن عدم ق��درة ال ُكتّاب على عر�ض ومناق�شة ق�ضايا املر�أة
بال�صورة التي تعك�س واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها ،بينما ر�أت
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( )%40منهن �أن امل�س�ألة لي�ست مرتبطة بالرجل واملر�أة بقدر
ارتباطها بالفكر ومو�ضوعية الطرح كونها ق�ضايا جمتمعية
تناق�ش من قبل الرجال والن�ساء كونهم �شركاء يف احلياة� .أما
الر�أي الثالث الذي مثلته ( )%10من امل�شاركات فقد �أكد على
�أن الرجال �أقدر على مناق�شة ق�ضايا املر�أة منها؛ ملا ميلكونه من
خربات وجتارب �سبقت املر�أة يف جمال الكتابة الإعالمية.
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امتداد ًا للحديث عن الإعالم وكيف تعامل مع ق�ضايا املر�أة
حملياً ،يتناول هذا املحور الإع�لام الغربي وكيفية تعامله مع
ق�ضايا امل��ر�أة ال�سعودية ،ال��ذي ي�ؤثر ب��دوره على ال��ر�أي العام
الغربي يف نظرته �إىل املر�أة ال�سعودية.
الفهم القا�صر لواقع املر�أة ال�سعودية:
فعن درجة تفهُّم الإعالم الغربي لواقع املر�أة ال�سعودية يف
�ضوء القيم الثقافية املحددة لطبيعتها ومنط حياتها؛ ذكرت
�أغلب امل�شاركات (� )%80أن الإعالم الغربي غري متفهم لو�ضع
املر�أة ال�سعودية ،و�أ�شرن �إىل عدد من الأ�سباب التي ميكن �أن
تف�سر ق�صور الإعالم الغربي يف فهم ق�ضاياها ،ف�أرجع بع�ضهن
ذلك �إىل ق�صور ذاتي يف �إعالمنا فقالت �سهام ال�شمري:
«املت�أمل الغربي يف �إعالمنا الراهن �سي�أخذ بال �شك فكرة
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مغلوطة جد ًا و�صورة م�ضخمة �سيئة ت�شري �إىل واقع املر�أة اخليايل
الذي ي�صور مرارة العي�ش يف املجتمع املغلق! �إعالمنا مل يقدم
امل��ر�أة باجلانب امل�شرق النا�صع الذي يكفي لأن ي�شع للعاملني.
مل يربز الدور الفعال للمر�أة ال�سعودية املبدعة يف كل املجاالت
التناف�سية ،ومل يحدث بياناته يف هذا اخل�صو�ص ،وامل�ؤ�سف �أن
نرى الإع�لام وال�صحافة واجلامعات العريقة الغربية حتتفل
بالعاملة ال�سعودية يف وق��ت مل يعط �إعالمنا املحلي الأهمية
املنا�سبة لهذا احلدث».
	وقالت يف االجتاه نف�سه الدكتورة �أمل ال�سويح:
«�أرى �أن فهمه  -الإعالم الغربي  -قا�صر �إن مل يكن خاطئ ًا
�أ�صالً ،وذلك اعتماد ًا على املعلومات التي ا�ستفاد منها وتعامل
بنا ًء عليها ،فهو ي�ستقي املعلومات من و�سائل الإعالم التي قد
تركز على جانب دون �آخ��ر ،كما قد يكون حمورها ال�سلبيات
دون الإيجابيات ،ثم �إن الإعالم الغربي قد ال يفهم بع�ض الأمور
التي هي من قواعد �شريعتنا ،فبينما نرى احلجاب وقاية وعزة
للمر�أة؛ قد يرى الإعالم الغربي �أنه حجب لعقل املر�أة� ،أو �إخفاء
لعيب يف وجهها».
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وقالت �أخرى:
«الإع�ل�ام الغربي حممَّل بت�صوراته ال�سلبية امل�سبقة التي
تنعك�س على معاجلاته الإعالمية ،و�أكرب دليل على ذلك �أن زوار
وزائرات ال�سعودية يتفاجَ �ؤون مبا يرونه .ونحن �ساهمنا يف هذا
اجلهل؛ لأننا مل نتعمق يف ن�شر حقيقة و�ضعنا».
امل�صادر املعرفية املغلوطة:
	�أما الأ�ستاذة �سعاد الأ�سمري فقد �أرجعت ذلك �إىل فقدان
الإعالم الغربي املهنية املرتبطة بامليدان فقالت:
«ال يعي الإع�لام الغربي هذا الواقع كثري ًا لأن��ه يعتمد على
م�صادر قليلة يف معلوماته ويكتب عنها ب�صورة مكتبية تفتقد
املهنية يف تغطية ق�ضايا املر�أة ال�سعودية .لأنه ال يعرف امليدان
ال��ذي تعي�ش فيه ،ويقف للكتابة عنها من دائ��رة بعيدة خارج
الدائرة التي هي فيها».
و�أ�شارت الأ�ستاذة هيا ال�شريف �إىل نوعية امل�صادر فقالت:
«ال يوجد �أي فهم لواقع امل��ر�أة ال�سعودية من قِبل الإعالم
الغربي؛ �إذ م�صدر معلوماتهم غالب ًا ما يكون معتّم ًا لكل �أوجه
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ال�ضوء يف امل��ر�أة ،وغالب ًا ما يكون من ن�ساء واجهْنَ �صعوبات
ومن ثم ال�صورة �أن املر�أة ال�سعودية مظلومة ومغيِّبة وم�سيرّ ة
وجاهلة».
وال�ستكمال ال�صورة يف احلديث عن امل�صادر تقول الأ�ستاذة
عائ�شة ال�شهري:
«ينبغي علينا تو�ضيح ال�صورة ال�صادقة دائم ًا للغرب وعر�ض
امل�شكالت وحلِّها لأنها من الواقع .وهناك �أ�سر رائعة عا�شت يف
ال�سعودية ونقلت فكرة رائعة للغرب فهي ت�أخذ من هذا اجلانب،
وهناك من عا�ش لفرتة ق�صرية وتعرَّ�ض ملوقف �سلبي فهو ين�شر
�صورة �سيئة عن الوطن ب�شكل عام ودون مو�ضوعية �أو حيادية».
الت�شويه املتعمد:
واعتربت ( )%10من امل�شاركات �أن الإعالم الغربي متفهم
لواقع املر�أة ال�سعودية �إال �أنه يتعمد ت�شويه �صورتها والبحث عن
ال�سلبيات التي حتقق �أهدافه .وعبرَّ ت عن هذا الر�أي الدكتورة
منرية العميل فقالت:
«الإعالم الغربي يفهم واقع املر�أة ال�سعودية جيداً؛ لأن عمله
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منظم وحمدد الأهداف ومدرو�س لكنه ي�ستهدف الق�ضاء على
هويتها بالدرجة الأوىل».
وراوح يف ال��ر�أي( )%10من امل�شاركات ممن �أ�شرن �إىل �أن
الإعالم الغربي يقدم طروحات �صادقة و�أخرى �سلبية.
�أما عن الأهداف التي تنطوي عليها تناوالت الإعالم الغربي
لق�ضايا املر�أة ال�سعودية فقد اتفقت �آراء امل�شاركات بن�سبة بلغت
( )%90على �أنه يحمل �أهداف ًا ال ت�صب يف �صالح املر�أة حتى و�إن
�أظهر �أنه يهدف �إىل حتريرها و�إنقاذها .وقد عربت امل�شاركات
عن هذا الر�أي ب�صور خمتلفة ،فقالت هيبت حممود:
«قد تظهر الق�شرة على ال�سطح �شهية ومغرية �إال �أنها يف واقع
الأمر �سامة وغري �صاحلة للأكل ،وبهذا املنطق يُخيّل لبع�ضهم
�أن الإع�لام الغربي يعمل ل�صالح امل��ر�أة ،ولكن �أهدافه بعيدة
املدى �ضارة مبجتمعنا الذي �أ�سا�سه املر�أة؛ الأم والأخت والزوجة
والبنت الالتي لو �صلحن �صلح املجتمع و�إن ف�سدن كان كذلك.
فم�س�ألة تدخُّ لهم يف احلجاب مث ًال يظهر حقدهم الدفني كون
املر�أة تتم�سك بدينها ومببادئها التي جتعلها �صاحبة قرار وحق
عك�س ن�سائهم الالئي يبحثن عن �أنف�سهن دائماً».
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ويف ُبعْد �سيا�سي اقت�صادي لأهداف الإعالم الغربي تقول
الدكتورة منى �آل م�شيط:
«للإعالم الغربي �أهداف مِ نْ تناول ق�ضايانا ،فال�سعودية قلب
العامل الإ�سالمي و�أكرب دولة م�صدرة للبرتول يف العامل� ،إ�ضافة
�إىل الق�ضايا ال�ساخنة يف املنطقة مما يثري الف�ضول لدى الغربيني
ملعرفة املجتمع ال�سعودي� ،إ�ضافة �إىل بع�ض القوى املهيمنة على
الإعالم الغربي والتي لها توجهاتها املعادية للمملكة».
وحتدثت من املنظور الديني الدكتورة �أمل ال�سويح فقالت:
«�إن الإع�ل�ام الغربي يف غالب الأم��ر يريد ت�شويه �صورة
الإ�سالم من خالل �إبراز ق�ضايا للمر�أة وخ�صو�ص ًا يف املجتمع
ال�سعودي على �أنها تتنافى مع احلرية التي يجب �أن تتمتع بها
امل��ر�أة ،وما علموا �أن احلرية كلها يف ديننا .هم يركزون على
املجتمع ال�سعودي لأنه و هلل احلمد الأكرث التزام ًا بال�شرع ،ولأن
العامل �أجمع يرى ال�سعودية منبع الدين فهي مهبط الوحي».
وت�ؤكد الأ�ستاذة نورة الفايز على البعد املق�صود لدى الإعالم
الغربي يف ا�ستهداف املجتمع ال�سعودي فتقول:
«�إن �أهداف الإعالم الغربي وا�ضحة وهي لي�ست للتح�سني
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والتطوير كما يتوقع بع�ضهم بل للت�صيّد والت�شهري و�إيجاد
ال�ف��رق��ة والت�شوي�ش يف املجتمع ،وم��ن امل�ف�تر���ض �أن نعيَ
�أغرا�ضهم و�أن نتحا�شى طرحهم و�أن ندافع وبقوة عن قيمنا
ومبادئنا و�أهدافنا ،و�أن ال نت�أثر �إطالق ًا بطروحاتهم وال
نتفاعل معها».
وم��ن الآراء من �أ�شار �إىل وج��ود ن�سبة من املو�ضوعية يف
الطرح ونزاهة الهدف مبا ن�سبته ( )%5من امل�شاركات ،وعربت
عن ذلك الأ�ستاذة �إلهام ال�شمري فقالت:
«�أه ��داف بع�ضهم مغر�ضة ،لكن ال ننكر �أن بع�ض منافذ
الإع�لام نزيهة يف الغرب ،لكننا نخاف من مواجهة حقائقنا
ونقاط �ضعفنا لهذا نتهمهم جميع ًا بالت�آمر علينا».
وتوا�صلت مع هذا الر�أي الأ�ستاذة عائ�شة ال�شهري فقالت:
«بع�ض الغربيني لديه امل�صداقية والر�ؤية احلقيقية للمجتمع
ال�سعودي فيكتب من هذا املنظار ال�صادق ،وهناك فئة �أخرى
تكتب عن الظلم دائم ًا والأذى وال ترى الوجه امل�شرق .ينبغي
علينا تو�ضيح ال�صورة ال�صادقة دائماً .للغرب وعر�ض امل�شكالت
وحلها لأنها من الواقع».
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التحيز الوا�ضح:
وا�ستناد ًا �إىل ما �أكدته غالبية �آراء امل�شاركات من ارتباط
الإع�ل�ام الغربي يف تناوله ق�ضايا امل��ر�أة ال�سعودية ب�أهداف
وا�سرتاتيجيات حمددة قد تكون �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو دينية
فقد دلت تلك الآراء  -كما ذكرت �أغلب امل�شاركات  -على �أن هذا
الإعالم بعيد عن املو�ضوعية واحلياد يف معاجلته تلك الق�ضايا
وحتيزه التام لتحقيق ما يهدف �إليه ،حيث تربط الأ�ستاذة نورة
الفايز بني الأهداف واملو�ضوعية بقولها:
«الإعالم الغربي حتى و�إن كان طرحه  -يف �أحيان قليلة جد ًا
 مو�ضوعي ًا ف�أهدافه لي�ست وا�ضحة وال عادلة ،كما �أنه يتحيزيف �أحيان كثرية �إىل فئة دون �أخ��رى بهدف �إيجاد الفرقة يف
جمتمعنا ،ولذلك فمهما كان طرحه ف�أنا ال �أراه مو�ضوعي ًا وال
�صادق ًا وال �أمين ًا وال يجب �أن نثق به».
وع��ن ا�ستغالل الإع�لام الغربي لبع�ض ال�شعارات لتمرير
�أهدافه تقول الدكتورة نعيمة الغامدي(:)1
«الإعالم الغربي منحاز وغري من�صف فهو يدعو �إىل حرية
( )1نعيمة الغامدي :ع�ضو هيئة تدري�س يف الدمام.
243

المرأة في السعودية

غري من�ضبطة للمر�أة بدعوى رغبتها يف احل�صول على حقوقها،
وهناك فرق �شا�سع بني هذه وتلك».
وهو ما �أ�شارت �إليه الطبيبة �أمل ال�سويداين بقولها:
«الإع�ل�ام الغربي يظهر اجلانب ال�سيِّئ يف امل��ر�أة من كل
املو�ضوعات وهي قليلة وحمدودة وحتدث يف كل جمتمعات العامل،
ولكن يحدث تركيز عليها دون �أن يظهر الن�ساء الالتي ميثلن
املجتمع ب�شكل �سليم وواقعي؛ فاملجتمع ي�ضم الكثري والكثري من
الن�ساء ال�سعوديات املبدعات يف كل املجاالت».
النتيجة العامة:
ك�شفت �آراء امل���ش��ارك��ات يف ال��درا� �س��ة امل�ي��دان�ي��ة حقيق ًة
�أجمعن عليها ت�شري �إىل عدم تفهم الإعالم الغربي واق َع املر�أة
ال�سعودية ،ون�سبنْ َ جانب ًا من ق�صوه يف ذلك التفهم �إىل اعتماده
على م�صادر معلوماتية ال متثل واقع امل��ر�أة ال�سعودية ،حيث
يعتمد على ما تعر�ضه بع�ض و�سائل الإعالم من مناذج فردية،
�أو من خالل توا�صله املبا�شر مع ن�ساء لهن م�شكالت �شخ�صية،
م�ستند ًا �إىل هذا الق�صور يف حتقيق �أهدافه وحتيُّزه الوا�ضح،
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و�سعيه املق�صود للإ�ساءة �إىل الإ�سالم وامل�سلمني من خالل
ت�شويه �صورة املر�أة ال�سعودية.
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التطواف املو�ضوعي ملا ت�ضمّنه ه��ذا الإ��ص��دار من ق�ضايا
�أ�سا�سية يف م�سرية امل� ��ر�أة ال�سعودية يخل�ص �إىل حقيقة
ال تربحها عني الناقد احل�صيف ,وه��ي �أن امل��ر�أة ال�سعودية
خطت خطوات مت�سارعة يف جماالت العلم واملعرفة ,وبخا�صة
يف ال�سنوات الأخ�يرة ,حمققة �إجن��ازات علمية وعملية ومهنية
ال ميكن جتاهلها ,و�أ�صبح لها ح�ضور م�شهود ,وم�شاركة فاعلة
يف جمتمعها ,وبات من امل�ألوف �أن تطرح �آراءه��ا يف كثري من
امل�ؤمترات والندوات واملنا�سبات العامة واخلا�صة ,بثقة وقناعة
مبا ت�ؤمن به من مبادئ وقيم.
هذه احلقيقة هي التي دعت املن�صفات داخل اململكة وخارجها
�إىل �أن يقدّرن دورها ,ويحرتمن م�سريتها التي �ضمنت رقيها يف
خمتلف اجلوانب احلياتية .ومن ذلك ما قالته لورا بو�ش Laura
� Bushأثناء زيارتها لل�سعودية ولقائها بنماذج م�شرّفة من
الن�ساء ال�سعوديات( :لقد كانت لدي �صورة معاك�سة ملا �شاهدته
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يف املر�أة ال�سعودية  ,حيث ظننت �أنها منغلقة  ,و�أن اخل�صو�صية
تطغى عليها ,ولكن على العك�س من ذلك وجدت املر�أة ال�سعودية
قوية ومثقفة) .وهو املعنى الذي يف�سره ما قالته ال�سفرية كارين
هيوز  - Karen Hughesوكيلة �ش�ؤون العالقات العامة يف
وزارة اخلارجية الأمريكية ،والكاتبة يف �صحيفة نيويورك تاميز
�( :-New York Timesإن املر�أة ال�سعودية حتتل مكانة بارزة
يف جمتمعها من خالل دوره��ا الهام والفاعل يف التنمية� ,إذ
تتبو�أ مراكز قيادية يف التعليم والطب والتدريب واجلامعات
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية� ,إ�ضافة �إىل دورها الإن�ساين من خالل
�إ�سهاماتها يف جمعيات �إن�سانية عدة).
ندرك نحن الن�ساء ال�سعوديات �أننا ل�سنا بحاجة �إىل �شهادة
الآخ��ر عن �إجن��ازات�ن��ا ,لكن ه��ذا الآخ��ر ال يفت�أ يثري ق�ضايانا
وبنف�س مت�صل
ٍ
– بل�سانه �أو بل�سان غريه – يف حماوالت عدة,
ال يعرف االنقطاع �أو الي�أ�س ,ابتغاء فر�ض منوذجه علينا وعلى
غرينا من ن�ساء العاملني .وه��م بذلك يريدون �أن يجعلوا من
ثقافتهم ومنجزهم احل�ضاري مرجعية كونية �شاملة ومتفردة,
تُفر�ض على غريهم طوع ًا �أو كرهاً ,متجاهلني �أن الكون  -و�إن
ت�أثر بح�ضارتهم يف جانبها املادي ال�صرف  -يحتفظ لنف�سه
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بتنوع ثقايف ال يقبل الذوبان �أو االن�صهار يف ح�ضارة اهتمت
باجل�سد و�أهملت الروح ,فكان اال�ست�شهاد بالر�أي ال�صادر منهم
هو بد مما لي�س منه بد.
هذا بالت�أكيد ال يعني �أن املر�أة ال�سعودية قد بلغت من الكمال
منتهاه  ,فنحن ندرك �أن جمتمعنا �آخذ للتو بزمام التنمية ال�شاملة
يف جماالتها املختلفة ,وهو ما يفر�ض على املر�أة ال�سعودية واقع ًا
جديد ًا ينبغي �أن تتعامل معه بفاعلية من�شودة ,ودور مرجتى,
دون �أن ي�ؤثر ذلك على معادلة التوازن التي حتفظ لها مكانتها
التي �أرادها اهلل لها ,وبينّ ما هو مطلوب منها يف جمتمعها.
طموحات �أمام املر�أة ال�سعودية:
ومن منطلق معادلة التوازن التي ت�سعى املر�أة ال�سعودية �إىل
حتقيقها يف حياتها وجمتمعها ,ف�إنها – وهي ت�ست�شرف م�ستقبل
التنمية يف بالدها – لت�ؤكد على ق�ضايا �أ�سا�سية يف م�سرية
النه�ضة احل�ضارية ,ومن ذلك:
 -1املراجعة الدائمة لأولويات ق�ضايا املر�أة ال�سعودية الواقعية
لتحقيق امل�شاركة الفاعلة يف التنمية ب�أ�سرع وقت وب�أقل خ�سارة,
يف ظل املعايري ال�شرعية التي راعت احتياجات املر�أة وحفظت
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حقوقها بو�صفها مواطنة �صاحلة ومنتجة.
 -2التفاعل البنّاء مع كل عمل من الأعمال �أو ن�شاط من
الأن�شطة التي حتتاجها امل��ر�أة ال�سعودية ,من حيث الدرا�سة
والتقييم ملعرفة الإيجابيات وال�سلبيات ,بعيد ًا عن احلكم امل�سبق
�أو احل�سا�سية املفرطة.
 -3املبادرة الناجزة �إىل فتح املجاالت اجلديدة التي تتنا�سب
وو�ضع املر�أة يف املجتمع ال�سعودي وتلبي احتياجاتها املختلفة.
 -4تفعيل مفهوم (العمل عن بعد) ال��ذي يتيح للمر�أة �أن
تعمل وتنتج وهي يف منزلها ,ويف الوقت نف�سه تعزز امل�شاركة
يف االقت�صاد الوطني ويف النه�ضة االجتماعية .وبذلك ت�ستطيع
امل��ر�أة �أن جتمع بني حتقيق الأ�صل يف دوره��ا االجتماعي وهو
القرار يف املنزل وبني العمل بو�صفها ع�ضو ًا فاع ًال ومنتج ًا يف
املجتمع .ون�شري يف هذا �إىل التقرير ال�صادر عن الأمم املتحدة
عام (1985م) الذي ي�ؤكد على �أن الن�ساء يف الدول ال�صناعية
ي�ساهمن ب�أكرث من  %40- 25من ناجت الدخل القومي ب�أعمالهن
املنزلية .ون�شري �أي�ض ًا �إىل النتائج التي ك�شفتها درا�سة �أجريت يف
�أكتوبر عام (1996م) والتي دلت على �أن ما يقارب من  46مليون ًا
من �أ�صحاب الأعمال املنزلية يف الواليات املتحدة معظمهم من
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الن�ساء الالئي يعملن من �أجل حتقيق موازنة �أف�ضل بني متطلبات
الأ�سرة وحاجات املجتمع .وقد بات هذا املفهوم �سائد ًا يف الدول
ال�صناعية الكربى ،وبخا�صة يف �أوروبا والواليات املتحدة ,وهو
ما �أتاح فر�ص ًا للعمل والإنتاج للرجال والن�ساء على حد �سواء.
� -5إب��راز منجزات امل��ر�أة ال�سعودية على امل�ستويني املحلي
وال �ع��امل��ي؛ بتكثيف ال���ض��وء الإع�لام��ي على املنجز الن�سائي
احل�ضاري يف جماالت العلم واملعرفة.
عوائق املر�أة ال�سعودية:
و�إن من مت��ام حتقيق الطموحات التي تتطلع �إليها املر�أة
ال�سعودية النظر �إىل ما قد يعرت�ض م�سريتها من معوقات,
والعمل اجل��اد على تذليلها و�إزاحتها عن م�سريتها ,وه��ي يف
�أ�صلها معوقات ت�ستند �إىل تنظري فل�سفي يتقاطع ب�شكل جاد مع
ثقافة املر�أة ال�سعودية التي ت�ستمد منها حراكها داخل الأ�سرة
واملجتمع .ومن ذلك:
� -1أن كثري ًا ممن يطالب ب�إ�صالح �ش�ؤون امل��ر�أة ال�سعودية
ينطلق بعلم �أو بجهل من جت��ارب م�ستوردة مل ت�ستطع �إثبات
جدواها يف موطنها الأ�صلي ،ف�ض ًال عن �أن تكون مفيدة ونافعة
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يف بيئة م�ستنبتة ,ما جعل املر�أة ال�سعودية يف �صراع بني رغبتها
ال�صادقة يف املزيد من التقدم والنهو�ض ،وبني من يريد لها �أن
تكون منوذج ًا م�سخ ًا لثقافات غريبة عنها.
� -2أن بع�ض م�شكالت املر�أة ال�سعودية انقلبت من م�شكلة
تبحث عن حل �إىل مو�ضع خ�صومة بني تيارات متباينة ,فبد ًال
من �أن تت�ضافر اجلهود �إىل حتقيق حل جذري لبع�ض م�شكالتها،
�إذا بامل�شكلة نف�سها ت�صبح حم ًال لالحرتاب الداخلي من ِقبَل
ت�ي��ارات فكرية مت�ضادة ,ول��ذا كانت احللول املطروحة لهذه
امل�شكالت �أ�شبه ما تكون باحللول امل�ؤقتة �أو غري الواقعية.
 -3تعاين املر�أة ال�سعودية يف بالدنا انتقا ًء عجيب ًا يف �إبراز
�إجنازاتها يف جمتمعها ,وممار�سة بع�ض و�سائل الإعالم ,حيث
تكاد تنح�صر اهتماماتهم يف �إبراز �إجنازاتها الهام�شية ,وكثري ًا
ما ي�ضخمون هذه الأعمال على ح�ساب الإجن��ازات احلقيقية
الرائدة؛ فهم مث ًال يحتفلون باملر�أة حني يرونها يف وظيفة كابنت
طائرة �أو فار�سة جواد ,ونحوها من هذه الأعمال الهام�شية التي
ال ت�شكل هم ًا من هموم املر�أة ,وال متنف�س ًا يو�سع للمر�أة �آفاق العمل
املثمر ,الذي به ت�سهم يف خدمة جمتمعها وتطويره ,بل ت�ؤثر �سلب ًا
على قيم املجتمع وثقافته .ويف املقابل تتوارى الإجنازات الكربى
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للمر�أة ال�سعودية يف جماالت العلم كالطب ,والفيزياء ,وغريها
مما هو جدير ب�أن ُي َقدّم على �أنه منجز ح�ضاري يح�سب للمر�أة
ال�سعودية.
وبعـــــــــــــــد:
ما تفهمه املر�أة ال�سعودية هو �أن التطور الذي ينبغي �أن تكون
عليه مرهون بقيم املجتمع ال�سعودي وتوازناته ,فالهدف من
م�شاركتها يف النهو�ض التنموي الذي تعي�شه بالدها هو �أن تكون
منتجة وم�شاركة فيه وفق قيم دينها وثقافتها  ,وال تتطلع املر�أة
ال�سعودية �أبد ًا �إىل اليوم الذي يختل فيه هذا التوازن الفطري،
فت�صبح املعادلة فيه مقلوبة يجني الفرد والأ��س��رة واملجتمع
ثمارها املريرة .واملر�أة ال�سعودية وهي ت�سجل م�شاهد حقيقية
يف امل�شاركة التنموية الإيجابية �أثبتت  -وال تزال  -جدارتها يف
جماالت التعليم ,والطب ,والتمري�ض ,والإدارة ,والتجارة ,ويف
املجاالت الإن�سانية والتطوعية .فما املطلوب بعدئذن من املر�أة
ال�سعودية ؟ وما حقيقة الدعوات التي تطالب مبنحها حرية �أكرب
مما تعي�شها الآن؟
وعلى الرغم من النجاحات املتتالية التي حققتها املر�أة
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ال�سعودية يف جماالت التنمية املختلفة التي حتدثت عنها �أكرث
من كاتبة يف ثنايا هذا اخلطاب ف�إن العجب ال يزال يتملكنا نحن
ال�سعوديات من �إثارة مو�ضوع املر�أة كلما ذكر املجتمع ال�سعودي
يف خطاب ال�غ��رب الثقايف والإع�لام��ي ،وه��و م��ا َن�ع�دُّه تدخ ًال
�سافر ًا يف �ش�ؤوننا الداخلية ،وعدم احرتام خل�صو�صية الدول
والثقافات ،وهو ما يناق�ض ما ن�صت عليه الوثائق الدولية� .إن
من العقل القول ب�أن ما ميكن اعتباره متكين ًا للمر�أة يف ثقافة
�أو جمتمع ما ال ميكن تعميمه على جميع الثقافات واملجتمعات،
وعلينا � -إذا كنا نروم التفاهم احلقيقي � -أن نعرتف بدور القيم
والتقاليد والثقافات التي تختلف من منطقة �إىل �أخرى ،والتي
ت�ستمد �أ�س�سها من القيم الدينية �أو العرفية التي ت�سود هذه
املجتمعات.
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