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ال اأنكر اأن ما دفعي اإىل قراءتها يف 

البداية هو خرب ح�سولها على و�سام 

اال�ستحقاق وتعيينها فار�سة للمرة 

الثانية مبر�سوم جمهوري من الرئي�س 

الفرن�سي.. هذا اخلرب جعلني اأبحث 

يف كل موقع و�سحيفة عما كتبته 
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وقد وجدت من خالل قراءتي له� ب�أنني قد فوّت 

الق�ض�ي�  ط��رح  يف  واجل���راأة  العمق   من  الكثري 

التي تهم املراأة ال�ضعودية خ��ضة والعربية ب�ضكل 

ع����م، الأم���ر ال���ذي �ضكل ح���ف��زا ك��ب��ريا يل يف 

حم�ولة التقرب اأكرث من �ضيفتن� اليوم ومق�ربة 

اأنه�  وج��دت  التي  امل�ض�ئل  من  جملة  يف  اأرائ��ه��� 

حتت�ج اإىل احلديث فيه�، فك�ن ل�"جملة الإعالم 

والع�ضر" هذه الف�ضحة من احلوار، الذي يطرح 

املث�رة  والإ���ض��ك���لت   املو�ضوع�ت  م��ن  العديد 

ح�لي� للتن�ول والنق��ش.

حيث  م��ن  ج��دا،  متقدمة  حمطة  م��ن  •لنبداأ 
ال��ب��دء، م��ن ه��ن���ك م��ن م��رات��ع الطفولة وب��دء 

ثين� عنِك بع�ش ال�ضيء.  اخلطى، حدِّ

بني  العربية،  العوا�ضم  م��ن  ع��دد  ب��ني  تربيت 

ث�نية  فبريوت  والق�هرة،  والري��ش،  ب��ريوت، 

ف��ج��دة، ف��ب��ريوت ث��م ال��ري������ش منذ ع�م 

يف  كنت  ح��ني  متوا�ضل  ب�ضكل   1975
ك�نت  العمر..  م��ن  ع�ضرة  احل���دي��ة 

وامل�ض�عب  ب�لتج�رب  ثرّية  ف��رة 

ال���ض��ت��ق��رار يف  وال��ت��ح��ولت حتى 

منت�ضف ال�ضبعيني�ت. 

معاناة �سخ�سّية

َم������رات 
َ
• ه��ل ك���ن��ت ه��ن���ك اأ

للتمّيز يف ال�ضغر، مالمح موهبة 

م� بدت للعي�ن؟.

من  ال�ضيغة،  بهذه  �ضعب  �ضوؤال    �

كنت  وال���دّي..  فيه  ُي�ض�أل  اأن  الأوىل 

فت�ة ع�دية مليئة ب�حلي�ة وحب املعرفة، 

هذا م� ميكنني قوله.

• الأ�ضرة، كلمين� عن املوؤثرين يف �ضخ�ضك 
م���ن اأف����راده�����، م���ن اأي����ن ا���ض��ت��ق��ي��ت م��الم��ح 

�ضخ�ضيتك الأوىل؟.

���� ح�����ض��ور وال����دّي ك��ب��ري يف ح��ي���ت��ي ل��ك��ن رمب��� 

تق��ضم�ه على مراحل، فمنذ املرحلة املبكرة ك�ن 

كالهم� ي�ضجع�ين على نهل العلم من كل م�ضدر 

ممكن، ويف كل وقت، مل يرك� لن� فر�ضة �ضيف 

اأو  مدر�ضة  اأو  بدر�ش  ارتب�ط  غري  من  �ضت�ء  اأو 

دورة �ضواء داخل اململكة اأو خ�رجه�. 

وهو م� اأ�ضبح ع�دة حممودة ن�ضعى له� ب�أنف�ضن�، 

�ضبيل  على  اجل�معية  الدرا�ضية  املراحل  فكل 

اللغ�ت  يف  متنوعة  ب���دورات  نلحق  كن�  امل��ث���ل 

والري��ضة وامله�رات املختلفة، والآن ننقله� اإىل 

اأطف�لن�. 

الوالد  ل�ضيم�  كبريًا  ت�أثريهم�  ك�ن  املنزل  ويف 

بينن�  ت��دور  التي  اليومية  املن�ق�ض�ت  خالل  من 

مواده�،  يف  وراأِي���ه  املدر�ضة  يف  ن�أخذ  م�  ح��ول 

هن�ك  نتلّق�ه  مم���  الكثري  بت�ضحيح  يقوم  اإذ 

خ�ضو�ضً� م� يتعلق ب�لعلوم الدينية. 

دفعتن�  م�  هي  الإيج�بية  والدّي  �ضخ�ضية  ولعل 

وع���م��الت  بيئتن�  يف  ف���ع��الت  ن��ك��ون  اأن  ن��ح��و 

ب�إيج�بية، ونحو النفت�ح على الثق�ف�ت املختلفة 

والنظر اإليه� ب��ضتف�دة واعية، ك�ن له� اأثر كبري 

على �ضخ�ضيتي احل�لية.

امل��راأة  واق��ع  هل  وت�ريخه�..  امل���راأة  ب�جت�ه   •
اإىل  دع�ك  م�  هو  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 

من  انطلقت  وه��ل  التخ�ض�ش؟،  ه��ذا  خ��و���ش 

اأردِت  ع�م  و�ض�أن  هّم  هو  اأم  �ضخ�ضية  مع�ن�ة 

التوغل فيه؟.

� هذه مالحظة واقعية، فواقع املراأة يف ال�ضعودية 

ب�أنن�  قن�عة  مع  امل��راأة  ت�ريخ  يف  للتبحر  دفعني 

لكي ن�ضتطيع تغيري واقعن� اإىل الأف�ضل ل بد من 

هن�  ومن  وعميق،  علمي  ب�ضكل  م��ضين�  معرفة 

قررت اأن اأبحث يف ت�ريخ املراأة قبل الإ�ضالم يف 

اجلزيرة العربية لتكتمل ال�ضورة الإ�ضالمية بعد 

ذلك حتى ن�ضل اإىل واقعن� اليوم. 

ول اأ�ضتطيع اأن اأنفي اأو اأقر ب�أن انطالقي هو من 

مع�ن�ة �ضخ�ضية، ف�حلي�ة اليومية يف ال�ضعودية 

ويف  م�ضتقاًل،  عقاًل  متتلك  ملن  ب�لن�ضبة  خ��ضة 

خمتلفة  ���ض��ور  يف  دينه�  ت��ع��رف  نف�ضه  ال��وق��ت 

اأكرث ت�ض�حمً�، هي حي�ة �ضعبة جتعل الت�ض�دم 

ُم�ضتمرًا بني م� هو واقع وم� ينبغي اأن يكون عليه 

يعود  وهذا  الع�ملية،  �ضورته  يف  امل�ضلم  املجتمع 

اأي�ضً� اإىل التوجيه والتثقيف الديني الذي تلقين�ه 

على يد والدّي يف املنزل، حيث اأنني اأعده ع�ملً� 

جمتهدًا حفظ القراآن وال�ضنة، وتبّحر يف كتب 

حر�ش  بحيث  الإ�ضالمي  والت�ريخ  الفقه 

ومن�ر�ش  ن��درك  ونحن  نن�ض�أ  اأن  على 

جوهر الإ�ضالم ل ق�ضوره.

د�ّس، ووقيعة

حم���ور  امل��������راأة  ت���ك���ون  اأن   •
ان�����ض��غ���ل��ك ب��ك��ل ان��ك�����ض���رات��ه��� 

اأي�ض�،  وجن���ح���ت��ه���  وخيب�ته� 

ورمب�  القدرة،  منحك  الذي  م� 

نحو  بعيدًا  ال��ذه���ب  يف  اجل���راأة 

اإث�رة ق�ض�ي� املراأة ال�ض�ئكة؟.

اأت��ت،  جراأتي  اإن  القول  ميكنني   ُ��

قول  على  حر�ضي  من  دوم��ً�،  وت�أتي 

ول  النف�ق،  اأو  املداهنة  وع��دم  احل��ق، 

ت�أخذين يف احلق لومة لئم.. كم� اأن ربط 

ب�لدرا�ضة  فيه�  والكت�بة  امل��راأة،  ق�ضية  تن�ول 

العلمية للمدار�ش الفكرية التي تن�ولت عالق�ت 

ن�حية  من  والرجل  امل��راأة  بني  وال�ضلطة  القوة 

فهم  على  �ض�عدين  العلمي،  ب�ملنهج  وال�ضتع�نة 

هذه الق�ض�ي� وطرحه� ب�ضكل يعني على تفكيكه� 

واإيج�د حلول ب�ض�أنه�. 

م�  نوع�  واملنغلقة  املح�فظة  املجتمع�ت  يف   •
حتدي�ت  هن�ك  اأن  املوؤكد  من  جراح�ته�،  على 

كثرية واجهتِك يف جم�ل عملك اأو كونك ن��ضطة 

النتخ�ب ويف  امل��راأة يف  اإىل حق  �ضي��ضية دعت 

قي�دة ال�ضي�رة .. حدثين� عن ذلك؟. 

���� ال��ت��ح��دي���ت ل ���ض��ك ك��ث��رية، م��ن��ه��� ال��ت��ع��دي 

غ�لب  يف  جمهولني  اأ�ضخ��ش  م��ن  ال�ضخ�ضي 

الأحي�ن، واإىل احلرب علّي ب�لد�ش والوقيعة التي 

اأ�ضرت بي على امل�ضتوى العملي والعلمي، والتي 

مع احرتامي للأديبة الكبرية

 غ�دة �ل�سم�ن وقلمه�، ف�إين �أختلف 

معه� كلي� بخ�سو�ص نظرية عد�وة 

�ملر�أة للمر�أة �لتي ال �أعتربه� م�سكلة 

جوهرية يف �ملر�أة وال طبيعة فيه� 

و�إمن� هي ح�الت فردية من ن�حية 

ودع�ية روج له� �لرجل ووقعت يف 

�ملر�أة و�سدقته� �سر�كه� 
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ع�مً�،  ع�ضر  اثني  من  اأك��رث  الآن  عليه�  م�ضى 

لكن املهم يف الأمر هو اأن كل م� �ضبق مل ينجح 

احلق،  ق��ول  عن  ثنيي  اأو  ك�ضري  يف  ينجح  ول��ن 

ال�ضغرية،  واأ�ضرتي  وال��دي  يف  كبري  معني  ويل 

فدعم زوجي يل ووقوفه بج�نبي يف هذه املحن 

ل يقّدر بثمن، واهلل هو احل�فظ، وهو يحفظ من 

يحفظه.

غياب بحثي

وجدت  هل  ودرا�ض�تك،  بحوثك  خالل  من   •
كت�ب�ت  يف  املتمثلة  ال��غ��رب��ي��ة  امل��رج��ع��ي���ت  اأن 

اجلزيرة  منطقة  يف  امل���راأة  ع��ن  امل�ضت�ضرقني 

العربية بح�جة اإىل اإع�دة نظر؟.

امل�ضت�ضرق�ت،  اأو  امل�ضت�ضرقون  �ضواء  �ضك،  ل   ��

ل�ضيم� ممن يزورونن� ويق�بلونن� لإثراء بحوثهن 

اأو ل�ضتكم�ل درج�تهن العلمية وين�ضبون الأفك�ر 

لأنف�ضهن اأو ل�ضخ�ضي�ت من غري اأ�ضم�ء بدعوى 

حم�يتن�، ل اأدري من م�ذا. لكن ل اأرى اأن الرد 

منعه�  اأو  مبح�ربته�  ي�أتي  الدرا�ض�ت  هذه  على 

متخ�ض�ض�ت  �ضعودي�ت  كن�ض�ء  بدخولن�  واإمن� 

املرجعية  بذلك  لنغري  ومعهم  معهن  احلقل  يف 

امل�ضتخدمة وجنعل من اأنف�ضن� املرجع. 

لكنن�  املج�ل  هذا  يف  مت�أخرات  كن�  واإن  ونحن 

مدرك�ت له واأن� �ضخ�ضيً� اأقوم مب� اأقدر عليه مع 

الن�ضوي، ولعل  ال�ض�أن  زميالت متخ�ض�ض�ت يف 

احل�جز والع�ئق اأم�من� هو غي�ب مراكز البحث 

ج�مع�تن�  عن  امل��راأة  درا�ض�ت  يف  املتخ�ض�ضة 

التفرغ  على  ت�ض�عد  التي  امل�ضتقلة،  ومع�هدن� 

لهذا النوع من الإنت�ج والكت�بة. 

من  الوطني  ال�ضتحق�ق  و�ض�م  موؤخرا  نلِت   •
الأك�دميية  ال�ضعفة  )و�ض�م  الفرن�ضي  الرئي�ش 

فكيف  الث�ين،  التكرمي  اأنه  واأعتقد  الفرن�ضية( 

ذلك  �ضبق  وه��ل  ال��ت��ك��رمي؟  ه��ذا  اإىل  تنظرين 

تكرميك على امل�ضتوى املحلي اأو العربي؟.

� يف الواقع هذا هو التكرمي الث�ين الذي نلُته من 

ال�ضعفة  و�ض�م  ك�ن  الأول  الفرن�ضية،  احلكومة 

ع�م  الفرن�ضية  الثق�فة  وزارة  من  الأك�دميية 

ال�ضتحق�ق  و�ض�م  نلت   2012 ع�م  ويف   ،2008
اجلمهورية  رئي�ش  م��ن  ف�ر�ضة  برتبة  الوطني 

امتن�ن  بكل  اإل��ي��ه  اأن��ظ��ر  ب�لطبع  الفرن�ضي.. 

غ�ئب،  املحلي  التكرمي  اأن  ل�ضيم�  وت��ق��دي��ر، 

بينم� ك�ن هن�ك احرام وتقدير من ِقَبل فرن�ض� 

ملجهوداتي العلمية والثق�فية. 

نون الن�سوة 

وج��ودك يف الإع��الم املحلي والعربي وحتى   •
الدويل، كيف تقيمينه؟، وم� هي الإ�ض�فة التي 

اإىل  الأك�دميي  املج�ل  من  التوجه  هذا  �ضكله� 

الإعالمي؟.

اإرادي، نظرًا  ل  ب�ضكل  اأتى،  الإعالمي  الوجود   �

لكت�بتي الراأي يف ال�ضح�فة ال�ضعودية، وتعّط�ش 

الإعالم للت�ضريح�ت واإبداء الراأي يف كثري مم� 

ب�ضكل  الأم��ر  فتطّور  واملنطقة،  البالد  به  مت��ّر 

طبيعي.

 ورمب� اأن م� يجذب الإعالم ل�ضيم� الدويل هو 

احرامي لعقل املتلقي، وحر�ضي على الت�ضريح 

العلمي واملنطقي الذي ل يلتف على احلق�ئق ول 

يح�بي اأحدًا. 

وقد اأ�ض�ف وجودي الإعالمي �ضيئً� جديدًا اإىل 

التي  الق�ض�ي�  بع�ش  يف  الأك�دميية  اهتم�م�تي 

وجدت من ال�ضروري اأن اأبحث فيه� علميً� حتى 

حفي �ضطحيً�، كم� اأعتقد  ل يكون الت�ضريح ال�ضُّ

خ�رجي�  اأو  حملي�  �ضواء  لالإعالم  قّدمت  اأين 

���ض��ورة  يعطي  ال���ذي  امل���ت���وازن  ل��ل��راأي  معين� 

له�  اأحي�نً�  ال�ضعودية، نفتقد  املراأة  اإيج�بية عن 

يف ظل حر�ضن� على ال�ضورة التلميعية.

اململكة؟،  للم�ضهد العالمي يف  تقييمك  م�   •
وموقع املراأة فيه؟

تقليدي  بني  م�  ومتحركً�  ج��دا  ف�عاًل  اأج��ده   ��

واملراأة  ومرئيً�،  وم�ضموعً�  مقروءًا  واإلكروين، 

ك�ضرت  وق��د  متقدم،  موقع  يف  فيه  ال�ضعودية 

الكثري من الت�بوه�ت على ك�فة امل�ضتوي�ت. 

اأعمدة  جتد  املقروءة  التقليدية  ال�ضح�فة  ففي 

الراأي التي تكتبه� املراأة يف كل �ضحيفة، وحتقق 

الكثريات  هن�ك  اأن  حيث  القراءة  ن�ضب  اأعلى 

ممن يقلن م� ل يقوله الكثري من الرج�ل. 

الإلكرونية  ال�ضح�فة  يف  نف�ضه  ال�ضيء  وفعلن 

خ��ضة،  اأو  حكومية  �ضعودية  ���ض��واء  وامل��رئ��ي��ة 

ت�ضيطر  اأ���ض��ب��ح��ت  الرئي�ضة  الف�ض�ئي�ت  يف 

الربامج  تطرح  وفيه�  الإع��الم��ي،  ال�ضوق  على 

احلوارية اله�دفة واجل�دة ب�ضكل مل يكن م�ألوفً� 

من ب�ضع �ضنوات م�ضت. 

وم� يلفت النظر ب�إيج�بية هو دخول املراأة ع�مل 

مقت�ضرة  ك�نت  التي  اأي�ضً�،  اليوتيوبية  القنوات 

على ال�ضب�ب حتى هذا الع�م حيث، تعرفت اإىل 

فت�تني �ضعوديتني اأبدعت� يف احللق�ت الق�ضرية 

طبيبة  وه��ي  �ضق�ط،  م��روة  فهن�ك  ال�ض�خرة، 

اأ�ضن�ن؛ وهتون ق��ضي، وهي �ض�حبة قن�ة »نون 

الن�ضوة« على يوتيوب.

نظرية امللكة.. واجلوهرة

ال�ضعودية  امل��راأة  واق��ع  عن  موؤخرا  حتدثت   •
اإ�ض�رة  يف  اليه�  العمل  �ضوق  وح�جة  الع�ملة، 

�ض�أن  كل  يف  طريقه�  تعر�ش  التي  الألغ�م  اإىل 

الوظ�ئف  م�ض�ألة  يف  خ�ضو�ض�  �ضوؤونه�،  م��ن 

والختالط وم� اإىل غري ذلك، هاّل حدثتن� عن 

املو�ضوع بتف�ضيل اأكرب؟.

ف����مل���راأة يف املجتمع  امل��و���ض��وع ط��وي��ل ج���دا،   ����

درج����ٍت  حتقيقه�  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�ضعودي 

خريج�ت  من  ع�لية  ن�ضبة  وبه�  ع�لية،  علمية 

ن�ضبة  ف�إن  والدكتوراه  وامل�ج�ضتري  البك�لوريو�ش 

البط�لة بينهن هي الأعلى يف الع�مل، لأن ن�ضبة 

م�ض�ركتهن القت�ض�دية هي الأدنى يف الع�مل. 

يف  تقبع  اأن  تريد  امل��راأة  اأن  ب�ضبب  ذل��ك  ولي�ش 

املنزل اأو لأنه� مكتفية اقت�ض�ديً�، اأو لأن بالدن� 

التنمية  يف  الن�ض�ء  م�ض�ركة  اإىل  بح�جة  لي�ضت 

ودينية  ر�ضمية  ق��وى  هن�ك  لأن  واإمن���  والعمل، 

ح�سور و�لدّي كبري يف حي�تي لكن رمب�

 تق��سم�ه على مر�حل، فمنذ �ملرحلة �ملبكرة ك�ن 

كالهم� ي�سجع�ين على نهل �لعلم من كل م�سدر 

ممكن، ويف كل وقت، مل يرتك� لن� فر�سة �سيف �أو 

�ست�ء من غري �رتب�ط بدر�ص �أو مدر�سة �أو دورة 

�سو�ء د�خل �ململكة �أو خ�رجه�.
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القت�ض�دية  امل��راأة  م�ض�ركة  حتجيم  على  تعمل 

اإىل الدين،  وترى ب�ضبب قن�ع�ت تن�ضبه� جهاًل 

يعمل  وال��رج��ل  البيت  يف  جتل�ش  اأن  يجب  اأنه� 

ني�بة عنه�، وي�ضرف عليه� ب�عتب�ر اأن هذا هو 

املفرو�ش على الرجل يف الإ�ضالم )نظرية امللكة 

واجلوهرة امل�ضونة(. 

وه���ذا ح���وار ط��وي��ل وب��ي��زن��ط��ي، ل��ك��ن ب���ل��ع��ودة 

يف  تقف  التي  الأخ��رى  العوائق  ف���إن  للمو�ضوع، 

من  الدين  رج���ل  موقف  هي  امل���راأة  عمل  وج��ه 

الرجل  ب��ني  املب��ضر  التع�مل  اأي  الخ��ت��الط، 

غري  اأن��ه  يجدون  ال��ذي  اإن�ض�ين،  ب�ضكل  وامل��راأة 

�ضوف  ورجل  ام��راأة  بني  توا�ضل  اأي  واأن  ممكن 

يقود اإىل الفرا�ش. 

ال��ق��واع��د  اإح����دى  ع��ل��ى  مبنية  العقلية  وه���ذه 

الفقهية التي اجتهد فيه� رج�ل العلم يف القرون 

احلنبلي  الفكر  يف  وتطورت  الأوىل،  الإ�ضالمية 

والتي  ال��ذرائ��ع«،  »�ضد  وه��ي  ال�ضلفي  ث��م  وم��ن 

ب��ضمه� ُيحّرم احلالل ول يحلل اأي �ضيء. 

اإىل حرام  اأط��راف حي�تن�  كل  وب�لت�يل حتولت 

وفق فكر  ي��وؤدي  اأّي حالل  لأن  يف ح��رام، نظرًا 

اإىل حرام فهو  اأو غري مري�ش  اأو خي�ل مري�ش 

اأن  ميكن  كلمة  اأي  ذل��ك  وم��ن  ح���رام،  ب�لت�يل 

يتب�دله� رجل وامراأة، خمتزلني بذلك عالق�ت 

الب�ضر الإن�ض�نية اإىل امل�ضتوى احليواين. 

هذا ع�ئق كبري نظرًا لأن منع الختالط اأ�ضبح 

منعً� موؤ�ض�ض�تي� ت�ض�هم الدولة يف و�ضع اأ�ض�ضه، 

ويدخل يف ن�ضو�ش قوانينه� اخل��ضة ب�لعمل اأو 

العمل  من  الن�ض�ء  منع  اإىل  اأدى  وهذا  التعليم، 

البيع  الذكر،  �ضهرية  منه�:  الوظ�ئف  اآلف  يف 

يف حمالت املالب�ش الداخلية التي بقي الق�نون 

من  امل�ضتورد  الغريب  ال��رج��ل  يبيع  اأن  يف�ضل 

اآخر الع�مل لن�ض�ئن�، على اأن تبيع املراأة يف هذه 

وك���أن  لالختالط،  يعر�ضه�  اأن��ه  بحجة  املح�ل 

بنف�ش  تقوم  ل  رجل  من  ت�ضري  عندم�  امل��راأة 

ت�ض�هم  موؤ�ض�ض�تية  اإ�ضك�لية  هن�ك  العمل.. 

التن�ق�ض�ت  م��ن  الكثري  يف  وت��ق��ع  البط�لة  يف 

ومن  هيبته�  م��ن  ت�ضعف  ال��ت��ي  والل��ت��ب������ض���ت 

القيمة التي تدعو اإليه�. 

الوظ�ئف  اأب�ضط  يف  العمل  م��ن  الن�ض�ء  ومنع 

واأك��ربه��� بحجة الخ��ت��الط  ف���َق��م م��ن ق�ضية 

الفقر واحل�جة التي ترك املراأة حتت رحمته� 

املوؤنث، نظرًا لأن ظ�هرة  ب�لفقر  فيم� يعرف 

عنه  تختلف  ول  الع�مل  كل  يف  اأنثوية  الفقر 

ي�ضت�ضري  الفقر  اأن  املوؤ�ضف  لكن  عندن�، 

اأنهن  حني  يف  بينهن،  واحل�جة  ن�ض�ئن�  بني 

العلي�  ال��درج���ت  ويحملن  العمل  على  ق���درات 

وبلدن� حققت اأعلى امل�ضتوي�ت القت�ض�دية هذا 

ب�لرليون،  خي�لية  ميزانية  واأ���ض��درت  الع�م، 

بينم� هن�ك ن�ض�ء �ضعودي�ت فقريات حتت عني 

ونظر امل�ضوؤول ورجل الدين.

ما اأفلح قوم

لديه  لي�ش  الإ�ضالمي  الع�مل  بقية  اأن  •اأكدِت 
اإ�ضك�لية مع عمل املراأة الع�م والر�ضمي.. براأيك 

م� الذي يلزم لتغيري وجهة النظر املنح�زة �ضد 

ق�ضية عمل املراأة ؟.

�� نحت�ج اإىل فهم م�ضتنري لالإ�ضالم، اإىل دخول 

املراأة ع�مل التف�ضري الديني ، وتقدمي اجته�ده� 

القراآين  الن�ش  بني  منّيز  اأن  نحت�ج  ك�لرجل، 

ق�م  التف�ضري  اأن  واإدراك  ال��ق��راآين  والتف�ضري 

اليوم  به  القي�م  ميكنن�  به  ق�موا  وكم�  ب�ضر  به 

وُم�ضتقباًل، ح�ضب فهم وا�ضتيع�ب كل ع�ضر وكل 

مرحلة رج�ل اأو ن�ض�ء. 

منع �لن�س�ء من �لعمل يف �أب�سط 

�لوظ�ئف و�أكربه� بحجة �الختالط،  ف�َقم من 

ق�سية �لفقر و�حل�جة �لتي ترتك �ملر�أة حتت 

رحمته� فيم� يعرف ب�لفقر �ملوؤنث، نظر�ً الأن 

ظ�هرة �لفقر �أنثوية يف كل �لع�مل وال تختلف عنه 

عندن�، لكن �ملوؤ�سف �أن �لفقر ي�ست�سري بني ن�س�ئن� 

و�حل�جة بينهن يف حني �أنهن ق�در�ت على �لعمل.
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����.indd   45 3/7/13   9:40 AM



كم� نحت�ج اإىل التمييز بني الأح�ديث ال�ضحيحة 

التحقق  واإع�دة  ب�ملراأة،  تت�ضل  التي  وال�ضعيفة 

من املتون و�ضال�ضل الإ�ضن�د التي تك�ضف لن� كم 

من ال�ضعيف ُيتداول بينن� وُتبنى عليه القوانني 

والأحك�م وعلى راأ�ضه� حديث:»م� اأفلح قوم ولوا 

اأمرهم امراأة«، الذي حدث به �ضح�بي بعد 25 

�ضنة من وف�ة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم ومل 

ي�ضعف  مم�  اآح�د  حديث  اأنه  اأي  �ضواه،  يذكره 

اأقيم عليه احلد يف �ضه�دة  اأنه  فيه، ف�ضاًل عن 

م�ض�ف  م��ن  احل��دي��ث  ه��ذا  ُي�ضقط  مم���  زور، 

الحتك�م والتقنني. 

البخ�ري  اأن  م��ع��روف  ه��و  فكم�  ك��ث��ري،  ومثله 

األف   600 يق�رب  م�  جمع  ال�ضحيح،  �ض�حب 

اآلف  �ضبعة  ح��وايل  اإل  منه�  يعتمد  مل  حديث، 

ف�أين  م��ك��ررًا،  حديثً�   4000 ومنه�  حديث 

ذهبت بقية ن�ضف املليون حديث؟.

اليوم  نعرفه  م���  كونت  اأن��ه���  �ضك  ل 

هذا  وغريه�،  �ضعيفة  اأح�ديث  من 

البخ�ري  اأح�ديث  ب���أن  العلم  مع 

من  فهو  للمراجعة  ق�بلة  نف�ضه� 

اأورد حديث »م� اأفلح«، وهو يف 

نه�ية املط�ف ب�ضر، وقد ع��ش 

اهلل  �ضلى  الر�ضول  وف���ة  بعد 

ون�ضف،  بقرنني  و�ضلم  عليه 

بني  ن������وازي  اأن  مي��ك��ن��ن���  ول 

�ضحيح البخ�ري والقراآن، وهو 

يف  ال��ي��وم  الكثريون  ب��ه  يقوم  م��� 

تقدميه على الن�ش القراآين.

•الإ�ضالم دين الو�ضطية والعتدال، 
يتعر�ش موؤخرا وكذلك مقد�ض�ته  وهو 

الغرب،  من  م�ضيئة  هجم�ت  اإىل  ورم��وزه 

مل��ث��ل ه���ذه الهجم�ت  ال��ت�����ض��دي  ك��ي��ف مي��ك��ن 

براأيك؟.

�� الت�ضدي لإ�ض�ءة الغرب ت�أتي ب�أن نكّون من�ذج 

واأمثلة اإيج�بية نطبق م� ج�ء به دينن� واأمرن� به 

وم�ض�واة  الدين،  اإكراه يف  ول  ب�لعدل  من حكم 

ذلك  بعد  ب�لتقوى،  لالأر�ش  وعم�رة  الب�ضر  بني 

لن يجد امل�ضيوؤون م� يحتجون به لالإ�ض�ءة اإلين�. 

ومن ج�نب اآخر اأرى اأن يف ت�ضليط ال�ضوء على 

اإ�ض�ءات امل�ضيئني يجعل منهم اأبط�ًل يف اأعينهم 

واأعني غريهم، ب�لإ�ض�فة اإىل اأن ذلك يوؤدي اإىل 

ى من الت�ضدي  ترويجهم، عك�ش الغر�ش املتوخَّ

واحلجة  احل�ضنة  والكلمة  احلكمة  وتبقى  لهم، 

املنطقية هي التي نرد به� على اأي تعٍد.

• اأ�ضرت يف اإحدى املرات اإىل اأن ثق�فة موروثة 
حول ال�ضورة املفر�ضة م�ضبق� والنمطية للحي�ة 

الأ���ش،رة  يف  الراتبية  اأو  الزوجية  والعالق�ت 

والتي ك�نت دومً� ُتقدم الرجل �ضواء ك�ن زوجً� 

اأ�ضب�ب التفّكك الأ�ضري وكرثة  اأو ابنً�، من بني 

املوروث  هذا  تغيري  ميكن  كيف  الطالق  ح�لت 

من وجهة نظرك؟.

كيف  كن�ض�ء  ب�أنف�ضن�،  ب�لبدء  تغيريه  ميكن   ��

بينهم  وامل�ض�واة  ب�لعدل  الذكور،  اأبن�ءن�  نرّبي 

من  من�هجن�  بتنقية  ذلك  ي�أتي  اأخواتهم،  وبني 

والبنت  ال��ول��د  ب��ني  للعالقة  النمطية  ال�ضورة 

ع���مل  ف���ع��ل  اإي��ج���ب��ي  ب�ضكل  ال��ول��د  وت�����ض��وي��ر 

م�ضتك�ضف والفت�ة ب�ضكل م�ضتكني جميل منتظر 

و�ضلبي. 

وي�أتي مبراجعة خط�بن� الديني من تعزيز هذه 

الطبقية التي تعك�ش اأي�ضً� كربًا وعلوًا، نهى عنه 

من  وي�أتي  اجلنة،  اإبلي�ش من  ب�ضببه  وطرد  اهلل 

يعك�ش  ال��ذي  اأي�ضً�  الإع��الم��ي  اخلط�ب  خ��الل 

ُينّمقه�  ورمب���  املجتمع  يف  ال�ضلبية  امل��ف��ردات 

وُيكّر�ُضه�.

الرجل عدو املراأة

موؤخرا،  ال�ضم�ن  غ�دة  الأديبة  كتبته  مق�ل  •يف 
م�  واأن  للمراأة،  للمراأة  ع��داوة  اإىل  فيه  اأ�ض�رت 

يحبط املراأة الع�ملة يف جم�ل عمله� هي املراأة 

النظرة،  ه��ذه  توافقني  هل  ال��رج��ل..  من  اأك��رث 

وكيف تف�ضرين تف�ضي هذه الظ�هرة ؟.

ال�ضم�ن  غ���دة  الكبرية  لالأديبة  احرامي  مع   �

بخ�ضو�ش  كليً�  معه�  اأخ��ت��ل��ف  ف����إين  وقلمه�، 

نظرية عداوة املراأة للمراأة، التي ل اأعتربه� 

م�ضكلة جوهرية يف املراأة ول طبيعة فيه�، 

واإمن���� ه��ي ح���لت ف��ردي��ة م��ن ن�حية 

يف  ووقعت  الرجل  له�  ج  روَّ ودع�ية 

�ضراكه� املراأة و�ضّدقته�، واأخذت 

وتغ�شُّ  عليه�،  ال�����ض��وء  ُت�ضّلط 

من  الرجل  ت�ضّلط  عن  الطرف 

نتحدث  ل  بينم�  اأخرى،  ن�حية 

عن عداوة الرجل للرجل، التي 

احل��رب  اإىل  ت�ضل  اأن  مي��ك��ن 

والقتل، ولكن ل نعتربه� عداوة 

بنف�ش تقييمن� لعداوة املراأة. 

وت��ب��ّن��ي ك��ث��ري م��ن ال��ن�����ض���ء ه��ذه 

الق�ضرية  جتربته�  على  النظرية 

والتي هي  العمل،  �ضوق  املراأة يف  مع 

من تن�ف�ضه�، يف حني لو فكرت املراأة اأن 

تتحول  ف�ضوف  موقعه  على  الرجل  تن�ف�ش 

ق��ضية،  �ضر�ضة  عالقة  اإىل  امل�ض�ملة  العالقة 

وهن�ك الكثري من التحليل والتف�ضري لهذا النوع 

من العالق�ت يف جم�ل الدرا�ض�ت الن�ضوية.

قبل  ق��دن  اأعم�ل  �ضيدات  ث��الث  �ضمن  •كنت 
يف  ال�ضرعي  الوكيل  دور  لإل��غ���ء  حملة  ع�مني 

واأ���ض��درت  احلملة  وجنحت  اأعم�لهن،  ت�ضيري 

مبب��ضرة  للمراأة  ب�ل�ضم�ح  قرارا  التج�رة  وزارة 

عمله� بنف�ضه�، حدثين� عن ذلك وعن ت�أثري مثل 

هذه املط�لب�ت يف �ضن�عة القرار ب�ململكة؟.

اأعم�ل،  �ضيدة  ل�ضت  ولكني  الث�لثة،  كنت  نعم   ���

وم�ض�ركتي ك�نت من موقعي كمخت�ضة يف ال�ض�أن 

امل��راأة، وقد ق�دت هذه احلملة  الن�ضوي وحقوق 

ومّثلت  جدة،  من  ب�ن�جة  ع�لية  الأعم�ل  �ضيدة 

الدكتورة  الأعم�ل  �ضيدة  ال�ضرقية  من  احلملة 

   االإعالم والع�رص        �لعدد 6       نوفمرب 2011

�لت�سدي الإ�س�ءة �لغرب ت�أتي

 ب�أن نكون من�ذج و�أمثلة �إيج�بية نطبق 

م� ج�ء به دينن� و�أمرن� به من حكم

 ب�لعدل وعدم»ال �إكر�ه يف �لدين«، 

وب�مل�س�و�ة بني �لب�سر، وعم�رة لالأر�ص 

ب�لتقوى، بعد ذلك لن يجد �مل�سيوؤون

 م� يحتجون به لالإ�س�ءة �إلين�.
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وك�نت  الري��ش،  من  اأن���  وكنت  امل�نع،  ع�ئ�ضة 

الإل��ك��روين  ال��ت��وا���ض��ل  فيه�  ا���ض��ت��خ��دم  حملة 

اأكرب  وجمع  الفكرة  لن�ضر  كبري  ب�ضكل  والإعالم 

عدد من املوؤيدين ومن الق�ض�ي� واملت�ضررات من 

الوكيل ال�ضرعي. 

�ضبق  ق��رار  تفعيل  حم�ولة  على  مبنّية  وك�نت 

و�ضدر من وزير العمل ومل ُيعمل به لإلغ�ء الوكيل 

عملي،  ب�ضكل  الن�ض�ء  ب��ه  تعلم  ومل  ال�ضرعي 

وا�ضتمرت اأق�ض�م الغرف التج�رية يف كل اأنح�ء 

اململكة ت�ضتخدم النم�ذج القدمية التي ت�ضرط 

الأعم�ل  �ضيدة  تفتح  اأن  لأجل  ال�ضرعي  الوكيل 

�ضجاًل جت�ريً�، مع وجود ا�ضتثن�ءات. 

ب�لتعبئة  جهته�  م��ن  واح����دة  ك��ل  ق���م��ت  وق���د 

ت�ضريح�ت  ومت�بعة  به�  وال��ت��وع��ي��ة  للق�ضية 

على  ب�لرد  واملط�لبة  فيه�  والتدقيق  امل�ضوؤولني 

هذا  ح��ول  ب�لكت�بة  وقمت  ر�ضمي�،  مط�لب�تن� 

املحلية  الإع���الم  و�ض�ئل  يف  وتن�وله  املو�ضوع 

الوزارة  ل جمموعن� �ضغطً� على  والدولية، ف�ضكَّ

الوكيل  اأن  ر�ضمي�:  الإع��الن  اإىل  ا�ضطرت  حتى 

هو  ا�ضتمر  م���  لكن  �ضرعيً�،  يعد  مل  ال�ضرعي 

يتطلب  الذي  ب�لعمل  اخل��ش  املدير  ا�ضتحداث 

اختالطً� برج�ل. 

ن�ضبي�،  واإن جنحت احلملة  نظري،  وجهة  ومن 

هذه  م��ن  واّت�����ض��ح  ق���ئ��م��ً�،  زال  م���  التمييز  اأن 

القرارات  من  كثريًا  اأن  كيف  وغريه�  التجربة 

نظرًا  التنفيذ  مرحلة  اإىل  ت�ضل  عندم�  متوت 

لأن من يقوم عليه� هو الرجل الذي اإم� اأنه غري 

مقتنع ب�لقرار اأو غري معني به، كم� اأنه ل يوجد 

امل��راأة  ب�ض�أن  يتعلق  م�  تت�بع  علي�  ن�ضوية  جهة 

اجله�ت  لبع�ش  م��روك  والأم��ر  ال�ضعودية،  يف 

اأو  الجتم�عية،  ال�ضوؤون  وزارة  مثل:  املتفرقة 

وغريه�  التج�رية  الغرف  يف  الن�ض�ئية  اللجنة 

من اللج�ن التي ل متلك اأي �ضالحي�ت حقيقية.

هوّية حجازية

• يف الأخري يبدو زيك خمتلف� نوع� م� عن اأي 
من  حدثين�  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  زي 

اأين اكت�ضبت ذلك؟.

ب�ملنطقة  خمت�ش  حملي  زي  ال��واق��ع  يف  ه��و   ����

مكة  ومدنه�،  ب�حلج�ز  اململكة،  م��ن  الغربية 

واملدينة وجدة والط�ئف وينبع، ويعود اإىل قرون 

التي  احل��داث��ة  مرحلة  مع  اندثر  لكنه  م�ضت، 

وِمن  ال�ضتيني�ت،  مرحلة  منذ  جمتمعن�  ع��ضه� 

ومل  تراث،  كل  على  ق�ضت  التي  الطفرة  بعده� 

الحتف�لية  املن��ضب�ت  بع�ش  يف  اإل  ُيرتدى  يعد 

واملهرج�ن�ت اأو من بع�ش الن�ض�ء القالئل، واأن� 

اأرتديه منذ ثالثني ع�مً� ب�ضكل يومي يف اأم�كن 

من  الث�ين  ف�ضلي  من  بداأته  والعمل،  الدرا�ضة 

�ضنتي الأوىل يف ج�معة امللك �ضعود يف الري��ش.

 يف رحلة بحثي عن هوية وطنية ك�ن هذا الزي 

ق��ضية  ع�ئ�ضة  عمتي  ارت���داءه  علمتني  ال��ذي 

والدي  عليه  �ضجعني  كنز  مبث�بة  اهلل  رحمه� 

اأ�ضبح يرى يفَّ  وُكل واحد منهم  الع�ئلة،  وبقية 

وتدريجي�  اإليه�.  يحن  التي  وعمته  وجدته  اأمه 

يف  به  األ��ت��زم  ال��ذي  الر�ضمي  ال��زي  هو  اأ�ضبح 

والدبلوم��ضية  الر�ضمية  واملن��ضب�ت  العمل 

والإعالم،  اأو خ�رجية  �ضواء داخلية  واملوؤمترات 

هوية حج�زية مكية اأعتز به� 

و�قع �ملر�أة يف �ل�سعودية دفعني للتبحر يف 

ت�ريخ �ملر�أة مع قن�عة ب�أنن� لكي ن�ستطيع 

تغيري و�قعن� �إىل �الأف�سل ال بد من معرفة 

م��سين� ب�سكل علمي وعميق، ومن هن� قررت 

�أن �أبحث يف ت�ريخ �ملر�أة قبل �الإ�سالم يف 

�جلزيرة �لعربية لتكتمل �ل�سورة �الإ�سالمية 

بعد ذلك حتى ن�سل �إىل و�قعن� �ليوم.

هتون �أجو�د �لف��سي �أ�ست�ذة ت�ريخ 

�ملر�أة يف ج�معة �مللك �سعود وك�تبة 

يف جريدة �لري��ص. ح��سلة على 

�لبك�لوريو�ص يف �لت�ريخ من ج�معة 

�مللك �سعود بدرجة �متي�ز مع 

مرتبة �ل�سرف ع�م 1986، ون�لت 

�مل�ج�ستري من نف�ص �جل�معة ع�م 

1992، وح�زت �سه�دة �لدكتور�ه 
يف �لت�ريخ �لقدمي، ق�سم در��س�ت 

�ل�سرق �الأو�سط، ج�معة م�ن�س�سرت 

يف بريط�ني�. 

وهي من �لن��سط�ت يف َحْفِز �مل�س�ركة 

�لن�س�ئية �ل�سي��سية، وقد دعت �إىل 

�ل�سم�ح للمر�أة  ب�النتخ�ب�ت �لبلدية 

لع�م 2005، و�نتخ�ب�ت 2011. وهي 

من �لد�عم�ت حلق �ملر�أة يف قي�دة 

�ل�سي�رة. 

له� �لعديد من �لكتب و�لبحوث 

و�الإجنليزية  �لعربية  ب�للغتني 

 Gulf و�آخره� ف�سل يف كت�ب

Women حول »�ملر�أة يف �سرق 
�جلزيرة �لعربية: �الأ�سطورة 

 Women in و�ل�سخ�سنة« 

 Eastern Arabia: Myth and
Representation، �س�در عن

 ،Syracuse ج�معة �سري�كوز 

و�آخر حول »�لن�سوية �ل�سعودية« 

ن�سر يف �إ�سد�ر موؤمتر »�لن�سوية 

�لعربية: روؤية نقدية« عن موؤ�س�سة 

ب�حث�ت، وث�لث عن »ملك�ت �لعرب« 

ُن�سر يف جملة جمعية �لت�ريخ و�الآث�ر 

�خلليجية. وله� عدد من �مل�س�رك�ت 

و�الآر�ء �ملن�سورة يف �ل�سح�فة �ملحلية 

و�لعربية و�لدولية، �سو�ء ك�نت 

�سح�فة ورقية، �أو �إلكرتونية، �أو 

مرئية �أو م�سموعة، وكذلك

 �لرب�مج �لوث�ئقية.
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