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 المتغيرات االجتماعية للمرأة الخليجية
 دراسة تاريخية

 
 هاشم عبدالرزاق صالح د.

 مدرس / قسم التاريخ / كلية اآلداب / جامعة الموصل
 

 لبحثمستخلص ا
 اكتشةا يتناول هذا البحث الواقع االجتماعي للمرأة في منطقةة الخلةيا البربةي قبةل 

النفط. وما عانته المرأة مة  قسةوة الوةرو  االجتماعيةة واالقتصةادية فةي مجتمةع أتسةم 
بسيادة وسلطة الرجل في كافة المجاالت. وببد اكتشا  النفط حدثت في منطقة الخلةيا 

لمرأة ووضبها أالجتماعي. فحصلت المرأة الخليجية علة  البربي متغيرات كبيرة تتبلق با
فرص التبليم والبمل. وأدمجت في عملية التغييةر أالجتمةاعي والثقةافي والسياسةي الةذ  

مةة  القيةةود  ا  شةةهدته المنطقةةة. ممةةا أسةةهم فةةي تبةةدل النوةةرة التقليديةةة للمةةرأة وكسةةر جةةز 
 المفروضة عليها. وهيأها للمطالبة بالمزيد م  الحقوق والمكتسبات. 

 
 المقدمة 

باتتتتت قاتتتايا المتتترأة دتتتقل العاتتتود الاليلتتتة المااتتتية متتت  الموااتتتي  التتتت  
، و تتتتا السياستتتيي   اتتتق عتتت  واإلعقميتتتي تستتتت ول علتتتا اهتمتتتام البتتتا  ي  
والدوليتتة. وك تتر الجتتدل والواتتا   تتول  اإلقليميتتةاهتمتتام الئيتتتات والمتسستتات 

أهميتتتتة دور المتتتترأة  تتتت  ال يتتتتاة العامتتتتة وت ليتتتتل للتتتت  التتتتدور، بتتتتل صتتتتار هتتتتلا 
 المواوع متشرًا علا تادم ال ياة الديماراطية    المجتمعات. 

و ت  موطاتة الدلتيل العربت  يعتد واقت  المترأة اوعكاستًا لواقت  مجتمعئتا التل  
عت لئا الموطاة، مول اكتشاف التوطط شئد متغيرات اقتصادية واجتماعية دا

 يئتتا واستتتاقل أقطارهتتا. ويكتتاد يجمتت  البتتا  و  أ  موقتتف المجتمتت  الدليجتت  
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م  المرأة بشكل عام يتوازعه تيارا   كريا ، يتم ل األول    تيتار تاليتد  أو 
م ا ظ يتكد علتا اترورة إباتال المترأة بعيتدًا عت  المستاهمة أو المشتاركة  ت  

لوشتتتاط االجتمتتتاع . وياصتتتر دورهتتتا علتتتا األعمتتتال الموزليتتتة عمليتتتة التوميتتتة وا
ورعايتتتتتة األططتتتتتال.  يمتتتتتا يوتتتتتاد  التيتتتتتار ال تتتتتاو  بتتتتت درا  المتتتتترأة متتتتت  عزلتئتتتتتا 
دماجئتتتتا  تتتت  عمليتتتتة التغييتتتتتر  االجتماعيتتتتة و تتتتتل كا تتتتة المجتتتتاالت أمامئتتتتتا، واي

 االجتماع  وال اا   والسياس  الل  تشئده الموطاة. 
 (*)ليط الاول علا المتغيترات االجتماعيتةللل  تئدف هله الدراسة إلا تس

الت  صا بت المرا ل التاريدية لمسيرة المرأة  ت  موطاتة الدلتيل العربت  مت  
: توتتاول األول مكاوتتة المتترأة  تت  المجتمتت  اإلستتقم ، ي رتيستتي وري دتتقل م تت

متتتتتت   يتتتتتتع وظتتتتتترة الشتتتتتتريعة اإلستتتتتتقمية والمطكتتتتتتري  اإلستتتتتتقميي  وال ركتتتتتتات 
أواتتتتل الم تتتتور ال تتتتاو  مكاوتتتتة المتتتترأة  تتتت  المجتمتتتت   اإلستتتتقمية للمتتتترأة.  يمتتتتا

الدليج  م  دقل  ق ة أقسام : وظرة المجتم  للمرأة، تعليم المترأة الدليجيتة 
 الدليل. وعملئا، وأبرز التوظيمات الوساتية   

 
 المرأة في اإلسالم   :أوال  

لتتتتم يكتتتت  للمتتتترأة  تتتت  عصتتتتر متتتتا قبتتتتل اإلستتتتقم أيتتتتة  اتتتتوق أو امتيتتتتازات، 
تتلبت  تتالمجتم   كتتا  يوظتتر إليئتتا وظتترة ا تاتتار ومئاوتتة،  اتتًق عتت  للتت   اتتد س 

المرأة معظم  اوقئا.   رمت م  الميراع و ق التصرف بأموالئا أو التمل . 
. وكاوتت بعتا الاباتتل العربيتة (1)وال يمك  لئا  تتا إبتدال الترأ  أو االدتيتار

عوتتتتد  آوتتتلا  ت صتتتاب بتتتالغم وديبتتتة األمتتتل إلا بشتتتروا بتتتاألو ا. ويصتتتل األمتتتر
بعاتتتئم التتتا قتلئتتتا، متتت  دتتتقل د وئتتتا وهتتت   يتتتة )وأدهتتتا(. زعمتتتًا متتتوئم بأوئتتتا 
تجلب الطار واللل والعار. وقتد وصتف ات تعتالا تلت  الطتتة باولته تعتالا بستم 

                                                 
واملتغااتاا الاساةااس  لة االيج ا ةسحبساا  ق  اان ااااتلن اطنااساا يالنشااا  الاساةاا  لة االيج  األنشاا  تناولنااا  (*)

 ا ةسحبس  املطاصلجي لذلك اقتصل هذا البحن عةى رصد املتغتاا االجت اعس  لة ليج ا ةسحبس  . 
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ِ  ات التتر م  التتر يم  َظا َوُ ررَ  َ ِ رر  ررَ  ررًُّ ُوها ُْ ُا ُه َو ََُل  ََرر ِا بِررَىا ررَ  َحَدررُمُ   َوِإَذا ُبشِّ
(85)   ََ ِا يَُم  ررًُّ ِ رر  يَرتَررَ ا ِهررُنًُّ َم َر  ُ رر ِف َح َا ِِ ِور ا ُ رر ِب َوررَ ُبشِّرَ  بِررًِّ َحُي ِورر ا اقاَورر ا

َُ فَ  ُن  . (0)صدق ات العظيم اقتر َ اِب َحََل َ ََب َوَ َيحا
لكتت  عوتتتدما جتتتال اإلستتتقم ر تتت  مكاوتتة المتتترأة، وقاتتتا علتتتا جميتتت  صتتتور 

. وأكدت وصوص اإلهاوة الت  كاوت تتعرا لئا    عصور ما قبل اإلسقم
الاتتترآ  علتتتا و تتتدة األصتتتل اإلوستتتاو ، وعلتتتا المستتتاواة بتتتي  الرجتتتل والمتتترأة، 

ِا ِور ا  يَ حيَْ  يدبروا جل شأوه بئله ال اياة باوله تعالا:   َُ نَر َهرَ َلَ وا ُُ ِإ اقنهرَ
ِا ِمناررمَ  ررَ َوُن ََُ  ا ِإفه َح ا َُ قِتَرَنررَ ررُن بَب َولَرَلَ ِرر ًُ ِا   َُ َن انَرر َُ ِا ِإفه  ذََ ررِ  َوحَُلَرر  َو  َُ َورر اق هررًِّ َحْرا

ِ  َلِل ررر    . كمتتتا استتتتوكرت وصتتتوص الشتتتريعة اإلستتتقمية  كتتترة أ  (3) اق هرررًَّ َمِ ررر 
جميتت   اإلستتقمالمتترأة عالتتة ي طاتتل التتتدلص موئتتا قبتتل أ  تكبتتر. كمتتا اتتم  

وموئتتا:  ائتتا  تت  الميتتراع،  تتق الشتتئادة،  تتق مزاولتتة   اتتوق المتترأة العامتتة،
والتجاريتتتتة،  مايتتتتتة ستتتتمعتئا ومكاوتئتتتتا االجتماعيتتتتة،  ريتتتتتة األعمتتتتال الماليتتتتة 

. ويواتتتتل أ تتتتد (4)العايتتتتدة،  اتتتتق عتتتت   ائتتتتا  تتتت  التعبيتتتتر والتملتتتت  والتعلتتتتيم
 باولتتتتتتتتتتتتتتتته: اإلستتتتتتتتتتتتتتتتقم اتتتتتتتتتتتتتتتتوق المتتتتتتتتتتتتتتتترأة  تتتتتتتتتتتتتتتت   اإلستتتتتتتتتتتتتتتتقميي المطكتتتتتتتتتتتتتتتتري  
للمتترأة مستتاواة تامتتة متت  الرجتتل متت   يتتع الجتتوس وال اتتوق  اإلستتقم"... كطتتل 
 ت  بعتا المقبستات المتعلاتة باالستتعداد  إاليل ، ولم ياترر التطاصتاإلوساوية

للجوستتتتي .  اإلوستتتتاو والدريتتتتة أو التبعيتتتتة ممتتتتا ال يتتتتت ر علتتتتا  اياتتتتة الواتتتت  
 الرجل والمترأة متستاويا   ت  الوا يتة الديويتة والرو يتة، ويتستاويا   ت  وا يتة 

 . (5)األهلية للمل  والتصرف االقتصاد "
مكاوتتتة  ()وجيئتتتات الرستتتول التتتا جاوتتتب للتتت  لتتتم تغطتتتل الستتتوة الوبويتتتة وت

التتا  ()، وموئتتا  دي تته ( وأصتت ابه) المتترأة وعلتتو موزلتئتتا عوتتد رستتول ات
الوستتتال  إومتتتاأياتتتا "( )"استوصتتتوا بالوستتتال ديتتترًا"، وقولتتته  أصتتت ابه قتتتاتًق:
المرأة ور   م  شأوئا وه  ططلتة  (). وقد كّرم رسول ات (6)شااتق الرجال"

، وبشتكل دتتاص األططتالا االهتمتام بتربيتتة صتغيرة عوتدما  تع المستتلمي  علت
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"متت  كاوتتت لتته ابوتتة  أدبئتتا  ()البوتتات، لمتتا لئتتا متت  أجتتر عظتتيم،  يتتع قتتال 
 أ س  تأديبئا وغلاها  أ س  تغليتئا وأسبغ غليئا م  الوعمة الت  أسبغ ات 

. و ت  الستياق لاتته بتي  (7)عليه كاوت له ميموة وميسترة مت  الوتار التا الجوتة"
() :أ   ألصتتتت ابه جاوبتتتتًا متتتت   اتتتتوق الزوجتتتتة علتتتتا زوجئتتتتا،  يتتتتع قتتتتال"

ط عمتتتتت وتكستتتتوها إلا اكتستتتتيت وال تاتتتترب الوجتتتته وال ت اتتتتبل وال  إلات طعمئتتتتا 
 . (8)   البيت" إالتئجر 

متتتتت  شتتتتتأ  المتتتتترأة وقاتتتتتا علتتتتتا الطتتتتتوارق  اإلستتتتتقم تتتتت  الوقتتتتتت التتتتتل  ر تتتتت  
ال لئتتا لتشتتتار  االجتماعيتتة والتمييتتز اتتتدها  اوتته أكتتتد علتتا  اوقئتتتا و ستتل المجتتت

، الرجتتل  تت  مجتتاالت ال يتتاة المدتلطتتة وموئتتا  ائتتا  تت  أدال الصتتقة  تت  المستتاجد
استتتتألوت امتتترأة أ تتتدكم التتتا  إلا: "() اتتتال رستتتول ات ، بعتتتد أ  تستتتتأل  زوجئتتتا

 .(9)المسجد  ق يموعئا" بما  يئ  ال اتا والوطسال ل اور دطبة العيدي 
ويمك  الاول أ  دترو  المترأة التا المستاجد لتم يكت  للصتقة وستماع المتواعظ 

: ()  ستتب بتتتل أياتتتًا لتلاتت  العلتتتم والتطاتتته  تتت  التتدي  امت تتتااًل لاتتتول رستتتول ات 
 اإلستقمية بترزت  ت  ال اتارة  (12)"طلب العلم  رياة علا كتل مستلم ومستلمة"

وواتل العلتوم الديويتة ، قماإلستأدّي  دورًا مئمًا  ت  وشتر ، شدصيات وساتية المعة
 (722)وقد استتعرا ابت  ستعد  ت  كتابته )الطباتات( متا تجتاوز التت ، الا اآلدري 

 .  (11)أو ع  ص ابته ()امرأة روي  ال ديع ع  رسول ات 
ولم تو صر مشاركة المرأة  ت  الشتتو  الديويتة   ستب، بتل كتا  لئتا دور 

اوتتب الرجتتال  تت  الجئتتاد  تت  المستتاتل الدويويتتة أياتتا وموئتتا المشتتاركة التتا ج
وقتتتال األعتتدال واي تتارة ال متتاس  تت  وطتتوس المستتلمي  وكتتلل  متتداواة جر تتاهم. 
ومتت  تلتت  الصتت ابيات وتتلكر وستتيبة بوتتت كعتتب األوصتتارية التتت  شتتاركت هتت  
وزوجئتتتتا وأوالدهتتتتا  تتتت  غتتتتزوة أ تتتتد وكتتتتا  لئتتتتا مواقتتتتف مشتتتتئودة  تتتت  ستتتتا ات 

"متا التطتت يميوتًا  :عت  شتجاعتئا  يتع قتال ()المعار .  أدبروتا رستول ات 
 اإلسقم . وتلكر كتب التاريخ (10)أو شمااًل يوم أ د إال ورأيتئا تااتل دوو "

ومال  ك يرة ع  الوسال المسلمات القت  أديت  أدوارًا متميتزة  ت  وشتر التدعوة 
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والت تتتتريا علتتتتا الجئتتتتاد  تتتت  ستتتتبيل ات، ومارستتتت  تلتتتت  األدوار  اإلستتتتقمية
 .  (13)بطاعلية كبيرة وهمة عالية

 اإلوستتاو قتد أكتتدت علتتا الجاوتتب  اإلستتقميةإل  يمكت  الاتتول أ  الشتتريعة 
   تعاملئا م  المرأة. والل  كا  غاتبًا    ظل األديا  المدتلطتة. وقتد أشتار 

( التتا اال تتترام والمكاوتتة المرتطعتتة Lobon المطكتتر الطروستت  )غوستتتاف لوبتتو 
أة  تتتتت  البيتتتتتتة . وقاروتتتتته بواتتتتت  المتتتتتر اإلستتتتتقمالتتتتتت   ظيتتتتتت بئتتتتتا المتتتتترأة  تتتتت  

أردوتتا أ  وعلتتم درجتتة تتتأ ير الاتترآ   تت  أمتتر الوستتال،   تت لا" الوصتتراوية،  ياتتول:
 األوربيتتتو أيتتتام ازدهتتتار  اتتتارة العتتترب... أ   إلتتتيئ وجتتتب عليوتتتا أ  ووظتتتر 

  اإلستتقمأدتتلوا عتت  العتترب مبتتادي الطروستتية ومتتا اقتاتتته متت  ا تتترام المتترأة. 
لتتدر  األستتطل التتل  كاوتتت  يتته، إل  ال الوصتتراوية هتتو التتل  ر تت  المتترأة متت  ا

 . (14)ولل  دق ًا لقعتااد الشات "
 اإلستتتتقمو متتتتة عتتتتدد لتتتتيس بالاليتتتتل متتتت  المطكتتتتري  الغتتتتربيي  يجتتتتدو   تتتت  

الم تتتتال األعلتتتتا  تتتت  التعامتتتتل متتتت  المتتتترأة ويتكتتتتدو  أ   اإلستتتتقميةوال اتتتتارة 
قد أعطا المكاوة المتميزة للمرأة، بل يعدوه أول دي  ر   مت  شتأوئا.  اإلسقم

( والمستشتتتترق Will Durantومتتتت  هتتتتتالل البا تتتتع األمريكتتتت  )ول ديوراوتتتتت 
( والبا  تة االستترالية )لتورا  Watt Montgmomeryالبريطتاو  )متووتكمر  واط

ماويتتة واألل ( Etienne Dinet يشتتيا اكلير ( والمطكتتر الطروستت  )أتتتي  ديويتته
 . (15)( وغيرهم ك ير Mcclusky)ماكلوسك 

وتجتتدر اإلشتتارة إلتتا أوتته كتتا  للمتترأة وشتتتووئا  يتتزًا  تت   كتتر رواد الوئاتتة 
اإلستتقمية ال دي تتة،  يتتع تطرقتتوا  تت  كتابتتاتئم إلتتا عتتدد متت  قاتتايا المتترأة، 

 (1081-1081)كتتالتعليم والعمتتل والمستتاواة.  اتتد دعتتا ر اعتتة را تت  الطئطتتاو  
التا اترورة ا تترام المترأة ومستاودتئا  ت  ال صتول علتا ال اتوق واالمتيتتازات 
التتت  مو ئتتا لئتتا اإلستتقم. ومتت  تلتت  ال اتتوق  ائتتا  تت  المستتاواة متت  الرجتتل، 
و ائتتتا  تتت  التعلتتتيم. وهتتتو يعتتتد متتت  األواتتتتل التتتلي  وتتتادوا بتعلتتتيم المتتترأة وطالتتتب 
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متترأة  اتتيلة . كمتتا عتتد الطئطتتاو  عمتتل ال(16)بتأستتيس مدرستتة لتعلتتيم البوتتات
و طتتاظ عليئتتا متت  االبتتتلال والرليلتتة. إال أوتته  تت  الوقتتت لاتتته عتتارا ددتتول 
المتتترأة  تتت  بعتتتا المجتتتاالت كاألمتتتارة والااتتتال، ألوئتتتا داصتتتة بالرجتتتال دو  

 . (17)الوسال
،  اتتد  تتلر (1088-1010)جمتتال التتدي  األ غتتاو   اإلصتتق  أمتتا المطكتتر 

 يمتتتتا يتعلتتتتق بتتتتالمرأة، وت ديتتتتدًا  متتتت  االوستتتتياق ورال العتتتتادات والتااليتتتتد الغربيتتتتة
قاية السطور، دو ًا مت  االو تراف والطجتور واالبتعتاد عت  األدتقق الطااتلة 

. لتتلل  يطاتتل األ غتتاو  باتتال المتترأة دادتتل (18)التتت  تتمتتت  بئتتا المتترأة المستتلمة
بيتئتتتا، وممارستتتة مئوتئتتتا الستتتامية، وهتتت  تربيتتتة األططتتتال وتئيتتتتتئم ليصتتتب وا 

. كمتتتا رد األ غتتتاو  علتتتا التتتلي  يزعمتتتو  أ  (19)عواصتتتر مطيتتتدة  تتت  المجتمتتت 
، ()للمتتتترأة  اوقتتتتًا سياستتتتية، تشتتتتبئًا بمتتتتا قامتتتتت بتتتته بعتتتتا وستتتتال الرستتتتول 

 .         (02)موا ًا أ  تل   االت است واتية وليست قاعدة عامة
متتتت  رواد الوئاتتتتة اإلستتتتقمية ( 1925-1849)م متتتتد عبتتتتده  اإلمتتتتاموي عتتتتد 

  الرجتتل والمتترأة  تت  الواجبتتات الديويتتة قتتد ستتاو  بتتي اإلستتقمالتتلي  وجتتدوا أ  
وطققتًا مت  للت   والدويوية، استوادًا الا آيات قرآوية أوا ت تل  المستاواة. واي
دعا الشيخ م متد عبتده التا اترورة تعلتيم المترأة أل   ت  تعليمئتا يكتو  علتو 
شتتتأوئا، وتمكوئتتتا متتت  تربيتتتة أوالدهتتتا، والايتتتام بواجباتئتتتا الزوجيتتتة علتتتا أكمتتتل 

 . (01)وجه
لتتتيم المتتترأة كتتتلل  كتتتا  أ تتتد مطالتتتب الشتتتيخ المصتتتلل عبتتتد ال ميتتتد بتتت  وتع
 واألدتتتتتقق، التتتتل  أكتتتتد علتتتتا أ  تعلتتتتيم المتتتترأة الاتتتتيم (1942-1889)بتتتتاديس 
ستتيوعكس علتتا أداتئتتا  تت  البيتتت والمجتمتت . لكوتته  تت  الوقتتت لاتتته  اإلستتقمية

ر تتا دعتتوات االستتتعمار الطروستت  لت ريتتر المتترأة. مواتت ًا أ  تلتت  التتدعوات 
 . (00)إال عامل يسئم    هدم المجتم  الجزاتر  المسلم ما ه 

 اإلستقميةعلا أ  الشريعة  (1935-1865)وأكد الشيخ م مد رشيد راا 
لتتتم تطتتترق بتتتي  الرجتتتل والمتتترأة  تتت  ك يتتتر متتت  المستتتاتل، وموئتتتا  تتتق المتتترأة  تتت  
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التعلتتيم. ويعتتد الشتتيخ رشتتيد راتتا متت  العلمتتال التتل  ي جيتتزو  تتتول  المتترأة كتتل 
ستت وال اإلمامتة والرتاستة. واستشتئد باألعمتال التت  مارستتئا وستال الوظاتف با

 . (03)الوب  والص ابة سواًل    الغزوات أو وقت السلم
المعاصتترة قتتد أكتتدت  تت   اإلستتقميةكمتتا يمكتت  الاتتول أ  جميتت  ال ركتتات 

أدبياتئا علا ارورة االهتمام بالمرأة. وأ د أوجه هلا االهتمتام هتو  ائتا  ت  
.  ت  الوقتت لاتته (04)اإلستقميةالتعليم استوادًا الا وصوص ومبتادي الشتريعة 

للمتترأة المشتتاركة  تت  االوتدابتتات الدتيتتار  اإلستتقميةأجتتازت بعتتا ال ركتتات 
 ركات قد تباي  م  ممارستة المترأة للوشتاط م  يم لئا، غير أ  موقف تل  ال

السياستتتت ، كمشتتتتاركتئا  تتتت  عاتتتتوية المجتتتتالس الويابيتتتتة، إشتتتتغالئا للوظتتتتاتف 
الدولتة كالرتاستة أو الااتال أو التوزارة.   متة  ركتات  بت دارةالسياسية المتعلاة 

إسقمية عارات هله المشتاركة معللتي  للت  بوجتود أدلتة شترعية تموت  للت ، 
"لتتت  يطلتتتل قتتتوم ولتتتوا أمتتترهم امتتترأة".  اتتتق عتتت   :() موئتتتا قتتتول رستتتول ات

، التتتا جاوتتتب اإلستتتقمااتتتطرار المتتترأة لقدتتتتقط باألجاوتتتب، وهتتتلا م تتترم  تتت  
مكاوياتئتتتاأستتتباب أدتتتر  تتعلتتتق بطبيعتتتة المتتترأة  .  يمتتتا أجتتتازت (05)الجستتتدية واي

أدتتتر  تتتتول  المتتترأة لئتتتله الوظتتتاتف، وشتتتجعت المتتترأة علتتتا  إستتتقمية ركتتتات 
 . (06)ما وصطته بأوه " ق طبيع  م   اوق المرأة" اقت امئا ومزاولة

والاتتترآ  الكتتتريم والستتتتوة  اإلستتتتقميةممتتتا ستتتبق وجتتتتد أ  وصتتتوص الشتتتريعة 
، اإلستقم الوبوية جالت لتتكتد علتا مكاوتة المترأة وعلتو شتأوئا  ت  المجتمت  

م  الظلم والتمييز الجوس . للل  كتا  للمترأة دور  اإلسقمبعد أ  عاوت قبل 
وازدهارهتتا متت  دتتقل مشتتاركتئا  تت  مجتتاالت  اإلستتقميةرة  تت  صتتو  ال اتتا

الديويتتتتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتتتتة والعلميتتتتتتتتتة  اإلستتتتتتتتتقم ال يتتتتتتتتتاة المدتلطتتتتتتتتتة للمجتمتتتتتتتتت  
وعتدد مت   اإلستقميةواالقتصادية. وهتلا متا أكتد عليته  يمتا بعتد رواد الوئاتة 

 ال دي ة.  اإلسقميةال ركات 
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 المرأة في المجتمع الخليجي . ثانيا
  المكانة االجتماعية للمرأة الخليجية .1

متتتتت  قستتتتتوة ، شتتتتتأوئا شتتتتتأ  المتتتتترأة العربيتتتتتة عمومتتتتتاً ، عاوتتتتت المتتتتترأة الدليجيتتتتتة
 (07)الظتتتتروف االجتماعيتتتتة واالقتصتتتتادية  تتتت  مر لتتتتة متتتتا قبتتتتل "ال ابتتتتة الوططيتتتتة"

. عوتتتدما اتستتتم المجتمتتت  الدليجتتت  بستتتيادة وستتتلطة الرجتتتل  تتت  كا تتتة الوشتتتاطات
صتتتلئا اجتماعيتتتًا و اا يتتتًا. واوعكستتتت هتتتله الوظتتترة وعتتتزل المتتترأة دادتتتل البيتتتوت و 

كاوتت ت بوتا علتا  ع يت، للمرأة  تا علا طرياة بوال البيوت    الدلتيل آوتلا 
و متة . إمعاوًا  ت  العتزليدعا )الم رم(، أ دهما داص للوسال ، شكل جوا ي 

م  يعزو لل  الا أ  المجتم  الدليج  كا  يوظر الا المرأة علا أوئا  املتة 
 كاوتتتت الطتتتتتاة . (08)وعليتتتته "يجتتتب أ  تعتتتتزل  تتتتا يتتتتم زواجئتتتتا". لعاتلتتتةشتتترف ا
 قبل البلوغ موتظرة    بيت أهلئا الا أ  تتزو .  (09)"ت دطر"

وقد وصف المترخ  ا ظ وهبة الوستال  ت  الدلتيل  ت  تلت  المر لتة بتأوئ  
"يمتز  بك ا ة أ جبتئ  وبااتئ     موتازلئ ،  يتع ال يستر وه إال  ت   التة 

ب ستتت  أدققئتتتا،  إشتتتادةت الاصتتتو ".  باتتتال المتتترأة  تتت  بيتئتتتا ي عتتتد الاتتتروريا
وعوتدما ت ر تتا امترأة متو يتتة  ديتر متتا ياتال عوئتتا بأوئتا لتتم تبتر  عتبتتة بيتئتتا إال 

 .    (32)مرتي ، عود الزوا  وعود الد  
أ تتتار العتتتزل االجتمتتتاع  للمتتترأة الدليجيتتتة اعتتتتراا  تتتتات دادتتتل المجتمتتت  

 ب وصتتافوتتل مطلتت  الاتتر  العشتتري ، تطالتتب الدليجتت   ارتطعتتت األصتتوات، م
المتتترأة ومو ئتتتا كا تتتة  اوقئتتتا االجتماعيتتتة. ويشتتتير أ تتتد المطكتتتري  المصتتتل ي  

التت  ت عامتل بئتا المترأة الدليجيتة.  إوساوية الدليجيي  باستيال الا الطرياة الق
عوتدهم  يع ياول :"ليس للمرأة قيمة عود الرجال سيما المتادمي  موئم،  ئ  

لكترت  ت  دطتاب قتال المتتكلم لمداطبته: أكرمت  ات،   ت لام  ستاط المتتاع. 
كتا  التزو  ابت  عتم  إلاعود لكرها. وت رغم الطتاة علا زو  م  ال تريد، ستيما 

ستوة لته  82لئا. واي  كا  قبيل الوجه ساقط األدقق، والل  يبلتغ مت  العمتر 
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لتتول  عليتته إ  كتتا  غويتتًا، ستتوة. ويرغمئتتا ا 02أ  يتتتزو  بوتتتًا لئتتا متت  العمتتر 
 . (31)واي  كرهت عشرته"

هله الوظرة الدووية للمرأة الدليجية آوتلا  يعزوهتا أ تد البتا  ي   ت  الشتأ  
الدليجتت  التتا أ  الرجتتل  تت  المجتمتت  الدليجتت  كتتا  "بصتتورة مباشتترة أو غيتتر 
مباشتترة هتتو الوصتت  علتتتا ملكيتتة الوستتال" ممتتا جعتتتل المتترأة  اقتتدة للك يتتر متتت  

وعبتتتر أ تتتد أستتتاتلة جامعتتتة الكويتتتت عتتت   ئمتتته و ئتتتم  (30)روعة اوقئتتتا المشتتت
مستولية المترأة م تدودة ومعيوتة ... مستتولية  إ المجتم  لدور المرأة باوله :"

الرجتتتل ممتتتتدة وشتتتاملة،  كتتتل شتتت ل  تتت  ال يتتتاة علتتتا عتتتاتق الرجتتتل،  الرجتتتال 
أصتتتت اب رستتتتاالت عر تتتتت علتتتتا متتتتدار التتتتتاريخ"  تتتتم أكتتتتد علتتتتا  اياتتتتة وظتتتترة 

بوصطئا "المدلوق الاعيف الواقص الل  يدتلتف عت  الرجتل  المجتم  للمرأة
. وقد صورت إ د  األديبات الدليجيتات هتلا (33) كريًا وايديولوجيًا وترجي يًا"

الووع م  العققة بي  الرجل والمرأة    عمل أدب  جال بعووا  )امرأة  اقتدة( 
اليتوم أكرهته مت   إووت  يع ت عبر عت  وجئتة وظتر امترأة بزوجئتا  تاتول :"... 

األول لزواجتتت  موتتته. لتتتم أستتتتط  أ  أمو تتته قطتتترة متتت  ال وتتتا  أو ال تتتب. لاتتتد 
 . (34)امتلكو  يومئا كما يمتل  السيد عبده"

كمتتتا صتتتور أ تتتد الشتتتعرال الدليجيتتتي  جاوبتتتًا متتت  للتتت  الظلتتتم االجتمتتتاع  التتتل  
    باوله:   تل  المر لة أصاب المرأة 

 فشةةةةةةةةةكت ولةةةةةةةةةم أمهةةةةةةةةةا وأبيهةةةةةةةةةا
 
 

 وأباهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ا  أمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 أرغماهةةةةةةةا علةةةةةةة  الةةةةةةةزوا  بشةةةةةةةي    

 
 (22)ذ  ثةةةةةةةرا ل مةةةةةةة  أجةةةةةةةل ذا أرغماهةةةةةةةا 

  
التا أ  الايتود التت   راتت علتا المترأة  ت  المديوتة كاوتت  اإلشتارةوتجدر 

 إالأشد وطأة علا المرأة    الريف.  ط   ي  أ  المرأة ال تدر  مت  موزلئتا 
ملت طتتة بالعبتتالة الستتودال وتاتت  علتتا وجئئتتا وتتوعي  متت  األغطيتتة، وجتتد أ  
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المرأة الاروية ال تا  أ  ووع م  هله األغطية، غيتر أ  عملئتا أك تر عوتاًل 
 . (36)وقسوة

ظئر    بعا أقطتار الدلتيل العربت  جيتل مت  الم اطتي ، وبشتكل دتاص 
العشتتري ، اوتاتتدوا بعتتد ازديتتاد العاتتتدات الوططيتتة  تت  الوصتتف ال تتاو  متت  الاتتر  

المعاملتتة الااستتتية التتتت  تتعتتترا لئتتتا المتترأة الدليجيتتتة ودعتتتوا التتتا واتتتد وتغييتتتر 
وظتتترة المجتمتتت  للمتتترأة، واتتترورة مشتتتاركتئا الرجتتتل  تتت  ال يتتتاة العاملتتتة وبوتتتال 

 . (37)شدصيتئا ومكاوتئا    المجتم 
كمتتا بتتدأت الصتت ا ة الدليجيتتة بوشتتر أ كتتار ومطالتتب التتداعي  التتا ت تترر 

طورها.  وشترت إ تد  المجتتقت الكويتيتة ماتااًل ت تت عوتوا  " اتتوق المترأة وست
الطتتتتاة الكويتيتتتة" أكتتتتدت  يتتته علتتتا أ  تطتتتتور التتتبقد ورقيئتتتا يتتتتأت  متتت  دتتتتقل 

. ووالتتت مجلتتة (38)ا ترامئتتا للمتترأة واالوتطتتاع باتتدراتئا ومواهبئتتا لبوتتال المجتمتت 
  المجتم (، الراتد وقات  الودوة ال اا ية الت  عادت  ول )ال جاب والسطور  

والتتتتت  شتتتتاركت  يئتتتتا مجموعتتتتة متتتت  الودتتتتب الوستتتتوية  تتتت  الكويتتتتت، توصتتتتتل 
 اإلصتتتتتتق المجتمعتتتتتتو  التتتتتتا اتتتتتترورة مشتتتتتتاركة الرجتتتتتتل والمتتتتتترأة  تتتتتت  عمليتتتتتتة 

 . (39)والت ديع
يمكتتت  الاتتتول أ  وظتتترة المجتمتتت  الدليجتتت  للمتتترأة باعتبارهتتتا جوستتتًا اتتتعيطًا 

لتتق للبيتتت وتربيتتة األبوتتال   ستتب، قتتد كبلئتتا بتتأغقل ك  يتترة، كاوتتت لئتتا آ تتار د 
 سلبية  ددت م   رص تعليمئا وعملئا، ووشاطئا االجتماع . 

 . تبليم المرأة الخليجية وعملها 7
متتر التعلتتيم  تت  دول الدلتتيل العربتت ، كغيرهتتا متت  التتدول العربيتتة األدتتر ، 
بمرا تتتل متعتتتددة تبعتتتًا للظتتتروف السياستتتية واالقتصتتتادية واالجتماعيتتتة الستتتاتدة 
آوتتلا ، ابتتتدأت بتتالتعليم التاليتتد  )الكتاتيتتب(  تتم ظئتتور التعلتتيم ال تتديع مطلتت  
الاتتتر  العشتتتري ،  تتتتا أدتتتل صتتتورته ال اليتتتة بعتتتد تطتتتور األوظمتتتة السياستتتية 

 واستارارها    دول الدليل العرب . 
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اوتشرت الكتاتيب    دول الدليل، واعتمد هلا الوظتام مت  التعلتيم التديو ، 
. (42)م والستتيرة الوبويتة وتعلتم الاتترالة والكتابتة وال ستتابعلتا  طتظ الاتترآ  الكتري

وياتوم بمئمتة التعلتتيم المتق أو المطتتوع، و متة متت  يشتير التتا أ  الكتاتيتب  تت  
الدلتتيل العربتت  لتتم تاتصتتر  تت  ك يتتر متت  ال تتاالت علتتا الصتتبيا . بتتل كاوتتت 
مدتلطة ) تيا  و تيات( وأ  بعا العواتل ال رية تاوم بجلب معلمات يعلمت  

تئ     بيوتئ  ماابل أجرة شئرية، وبعد أ  يكمل التلميتل أو التلميتلة دتتم بوا
 . (41)الارآ  يايم لويه ا تطااًل شعبيًا بالمواسبة يعرف بالدتمة

يتكتتد المدتصتتتو  بتتتتاريخ الدلتتيل العربتتت  أ  تعلتتتيم البوتتات كتتتا  قتتتد ا تتتتل 
الدلتيل  التبشتيرية التت  وصتلت التا موطاتة اإلرستاليات يزًا كبيترًا مت  اهتمتام 

 تتت  الربتتت  األديتتتر متتت  الاتتتر  التاستتت  عشتتتر. لتتتلل  يمكتتت  الاتتتول أ  بتتتدايات 
التعلتتتتتيم الوستتتتتو   تتتتت  بعتتتتتا أقطتتتتتار الدلتتتتتيل العربتتتتت  اوطلاتتتتتت متتتتت  اهتمتتتتتام 
المتسستتتات التبشتتتيرية بئتتتلا التتتومط متتت  التعلتتتيم. وللتتت  لرغبتتتة المبشتتتري   تتت  
"كستتبئ  ألوئتتت  ستتتيك  أمئتتتات الجيتتتل الاتتادم وكستتتبئ  يعوتتت  كستتتب المجتمتتت  

 . (40)كله"
 اإلرستتتتتتاليةأوشتتتتتتأت الستتتتتتيدة )زويمتتتتتتر(، زوجتتتتتتة متستتتتتتس  1890 تتتتتت  عتتتتتتام 

األمريكية صموتيل زويمر، أول مدرسة لتعليم البوات    الب تري  )الموامتة(، 
طالبتتة  تت  كتتل  (10)ولتتم تستتتوعب ستتو  أعتتداد قليلتتة متت  الطتيتتات لتتم تتجتتاوز 

بشتترة .  تتم تطتتورت أستتاليب التعلتتيم  تت  مدرستتة البوتتات  تت  عئتتد الم(43)صتتف
)لتوزديم( و صتل ازديتتاد  ت  أعتداد البوتتات المستجقت  ت  تلتت  المدرستة التتت  

،  يتتتع تتتتم توجيتتتته الطالبتتتات التتتتا اإلرستتتتاليةالتتتتا أمتتتق   1908اوتالتتتت عتتتام 
. ورغتتم التوجتته التتديو   تت  (44)مطالعتتة الكتتتب التتت  تتعلتتق بالدياوتتة المستتي ية

لتعتتتتارا هتتتتله تعلتتتتيم البوتتتتات إال أ  أيتتتتًا متتتتوئ  لتتتتم تعتوتتتتق المستتتتي ية، وللتتتت  
 . (45)التوجئات م  الطبيعة الديوية للمجتم  الدليج 
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تطتتتتورًا  تتتت  مجتتتتال تعلتتتتيم المتتتترأة،  يتتتتع أوشتتتتا مجلتتتتس  1908وشتتتتئد عتتتتام 
المعتتتارف أول مدرستتتتة وظاميتتتتة لتعلتتتتيم البوتتتتات  تتتت  الموامتتتتة، بمستتتتاعدة ودعتتتتم 
بعتتا تجتتار وشتتيوخ الب تتري .  تتم تواصتتل اهتمتتام ال كومتتة الب ريويتتة بتعلتتيم 

 . (46)طالبة (180)الا  1934ا وصل عدد الطالبات عام البوات،  ت
 1967تتتم ا تتتتا  أول مدرستتة  اوويتتة للبوتتات، تبعئتتا عتتام  1951و تت  عتتام 

. و تت  وئايتتة عاتتد الستتبعيوات كتتا  تعلتتيم (47)ا تتتتا  المعئتتد العتتال  للمعلمتتات
المرأة    الب تري  قتد قطت  أشتواطًا كبيترة،  يتع ددلتت المترأة الب ريويتة كا تة 

بع تتتات متتت  الطالبتتتات التتتا عتتتدد متتت  الجامعتتتات  إرستتتال  التعلتتتيم. وتتتتم ميتتتادي
 . (48)العربية واألجوبية لمواصلة تعليمئ  العال 

هوتتتا التتتا أ   متتتة إشتتارات وااتتت ة تاتتتموئا الدستتتتور  تتت   اإلشتتتارةوتجتتدر 
علتا  اإلقبتالالب ري  تتكد علا أهمية التعليم والمساواة  يه. وساهم هتلا  ت  

  تت  مرا تتل التعلتتيم 1888 تت  عتتام  اإلوتتاعتعلتتيم البوتتات،  بلتتغ معتتدل تستتجيل 
والتعلتتيم الجتتامع  متتتا  للطتيتتات القتتت  يشتتكل  . %(01)والعتتال   تتوال   اإللزامتت 

كمتتا شتتكلت الطالبتتات . الوستتبة األكبتتر بتتي  المتطتتوقي  متت  دريجتت  ال اوويتتة العامتتة
ورغتتم للتت  . امعتتة الب تتري متت  مجمتتل طلبتتة ج %(2871)متتا ياتتارب  1881عتتام 

ير  بعا المراقبي  أ  العملية التربوية  ت  الب تري  ال تستاهم  ت  إعتداد الوستال 
وللتتتتت  لبداتيتتتتتة األستتتتتاليب التربويتتتتتة ، لممارستتتتتة دور  اعتتتتتل  تتتتت  أوشتتتتتطة المجتمتتتتت 
    .  (49)والتعليمية والت  وصطت بالجمود والتلاي 

ر  العشتتتري ،  يتتتع أمتتا تعلتتتيم البوتتات  تتت  ال جتتتاز  يعتتود التتتا بتتتدايات الاتت
أوشأت أرب  مدارس داصة للبوات بمكتة المكرمتة، ودمستة متدارس  ت  جتدة، 

. ولتم (52)ووا دة بالمديوة الموورة، ولم يكت  للستلطة الرستمية ددتل  ت  إوشتاتئا
عامًا م  تأسيس المملكتة  (18)يبدأ التعليم ال اوو  ال ديع إال بعد ما ياارب 

سبب هلا التأدر يعود الا عوامل ديويتة  العربية السعودية. وعلا ما يبدو أ 
"ستبب للت  يرتتد التا عتاملي : ديوت ،  واجتماعية، لدصئا أ د الكتاب باوله:

وشأ م  تتراكم األاتاليل علتا جتوهر الشتريعة، ومتا اعتاتده ك يتر مت  الجئتال 
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أ  تعلتتيم البوتتات يتتتد  بئتت  التتا اال تتم وال تترام، واجتمتتاع : وشتتأ متت  الوظتترة 
وأوئتتا دلاتتت للبيتتت ولددمتتة أهتتوال الرجتتل وتلبيتتة رغباتتته، الداصتتة التتا المتترأة 

وأ  كل تعليم م طسد لئا"
(51). 

ردت  يتتته  األربعيويتتتاتووشتتترت إ تتتد  الكاتبتتتات الستتتعوديات ماتتتااًل مطلتتت  
علا المطالبي  بعزل المرأة وموعئتا مت  التعلتيم، وأكتدت علتا أ  تعلتيم المترأة 

د يصتتتتيبئا جتتترال تركئتتتتا بمستتتاعدة زوجئتتتا يجوبئتتتتا االو تتتراف والطستتتتاد التتتل  قتتت
"أوتتا امتترأة  جازيتتة، ألطتتت وظتتر التتلي  يئمئتتم أمتتر المتترأة التتا  الدراستتة،  تاتتول:

رشتتاداتاتترورة تعليمئتتا... لتتتتمك  بعتتد للتت  متت  دراستتة متتا يمكوئتتا بتوجيتته   واي
الطتتتتاة  تتت  ستتت   إدتتترا زوجئتتتا، وبئتتتلا ال يتستتترب الطستتتاد التتتل  قتتتد يوشتتتأ متتت  

 .(50)المراهاة م  المدرسة"
دل وواا  دادل المجتم  السعود   ول أهمية تعلتيم المترأة وقد  صل ج

ومتتالا تتتتعلم. وقتتد اتطاتتت األغلبيتتة علتتا اتترورة تعلتتيم المتترأة، وأ  للتت   تترا  
 علتتا الدولتتة، لكوئتتا ادتلطتتت  يمتتا تتعلمتته.   متتة متت  صتتر  بئتتلا الشتتأ  قتتاتًق:
ئتتا "إ  تعلتتيم المتترأة اتترور  كاتترورة المتتال والئتتوال، ولكتت  ال يتجتتاوز تعليم

"ال ماو  م  تعليمئا بشرطي ،  المتوسط، أما الجامع   ق و بله" وقال آدر:
األول أال يتوا ا هلا التعليم م  تعاليم الدي  وال او  أال يتوتا ا ووظيطتئتا  ت  

 األساستتية"إ  المتترأة هتت  الدليتتة  ال يتتاة". وأكتتد آدتتر علتتا تعلتتيم المتترأة باولتته:
اوتت متعلمتة ربتت جتيًق متعلمتًا يعتتز ك  ت لاالت  يتركب موئا جستم المجتمت ، 

بتته المجتمتت  ويطدتتر بأعمالتته ووشتتاطه  تت  جميتت  الميتتادي ، واي  كاوتتت جاهلتتة 
أوشتتأت جتتيًق جتتاهًق يكتتو  وبتتااًل علتتا المجتمتت ". ولهتتب آدتتر إلتتا أ  "تعلتتم 
المتتترأة الطتتتب والتمتتتريا ال يتوتتتا ا والتتتدي  لكتتت  تاتتت  المتتترأة المستتتلمة أدتئتتتا 

 ب قامةطبيب ويمك  أ  تصل الا هله الغاية  ارورة كشف عورتئا لد  كل
 . (53)كلية للطب والتمريا داصة بالبوات"
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بوتتتاًل علتتتا للتتت ،  راتتتت الدولتتتة الستتتعودية تعلتتتيم البوتتتات، وجعلتتتته ت تتتت 
 1828السلطة الديويتة،  أوشتأت "الرتاستة العامتة لمتدارس البوتات" عتام  إشراف

تطتت  عتتتدد المتتدارس عتتتام مدرستتتة ابتداتيتتة للبوتتتات، وار  (12)التتل  شتتتئد ا تتتتا  
.  تم شتئدت المملكتة توستعًا  ت  مجتاالت (54)مدرسة (180)ليصل الا  1888

تعليم المرأة وبكل مرا له الدراسية.  كا     المملكة العربيتة الستعودية مطلت  
للمتترأة االلت تتاق بتتأرب   موئتتا تستتعيويات الاتتر  المااتت  ستتب  جامعتتات، ي تتتا  

لت  عبتتدالعزيز، جامعتة الملتت   يصتتل، : جامعتتة الملت  ستتعود، جامعتتة الموهت 
م مد ب  سعود. أما الكليات العلمية المتا ة للمرأة  ئت  كليتة  اإلماموجامعة 

العلتتوم، كليتتة الصتتيدلة والطتتب، العلتتوم الطبيتتة المستتاعدة،  اتتق عتت  كليتتت  
. و تت  ستتاباة متت  ووعئتتا، ستتم ت الدولتتة الستتعودية متتتدرًا (55)اآلداب والتربيتتة

الملتتتت  عبتتتتدات للعلتتتتوم والتاويتتتتة، باعتبتتتتار أ  الواتتتتو  االدتتتتتقط  تتتت  جامعتتتتة 
 . (56)الطكر  للطقب    هله المر لة، يمو  عوئم تأ ير االدتقط ومساوته

و تت  الكويتتت، شتتئدت  ق يويتتات الاتتر  العشتتري  بدايتتة اوتاتتال تعلتتيم المتترأة 
متت  التعلتتيم التاليتتد  التتا التعلتتيم الوظتتام ، عوتتدما أوشتتأ أول مجلتتس للمعتتارف 

. وعلتتتا التتترغم متتت  ظئتتتور تيتتتار اجتمتتتاع  يتتتر ا تعلتتتيم المتتترأة، 1812عتتتام 
 (0) تتتتل  ويتتتدعو التتتا ابااتئتتتا  تتت  موزلئتتتا، إال أ  الدولتتتة الكويتيتتتة استتتتطاعت

.  شتتئد تعلتتيم المتترأة  تت  الكويتتت تطتتورًا مل وظتتًا  طتت  عتتام (57)متتدارس للبوتتات
ستتتتا رت أول بع تتتتة رستتتتمية متتتت  الطالبتتتتات التتتتا الاتتتتاهرة لتلاتتتت  التعلتتتتيم  1892

 (1108)تأسستتت جامعتتة الكويتتت التتت  استتتوعبت  1822الجتتامع ، و تت  عتتام 
 . (58)طالبة
 طت  إ صتاتية جترت عتام . الطالبات أعدادشئدت السووات الق اة ازدياد و 

بلتتتتتغ عتتتتتدد الطالبتتتتتات  تتتتت  جميتتتتت  مرا تتتتتل التعلتتتتتيم العتتتتتام  تتتتت  الكويتتتتتت ، 1880
كبيتر  إقبتالعلتا متشتر وهو . (59)طالب (1987288)طالبة ماابل  (1987881)

 .  للمرأة الكويتية لتلا  العلم وبكل مرا له
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 عمتتا إمتتارات ستتا ل )العربيتتة المت تتدة  اإلمتتاراتأمتتا تعلتتيم المتترأة  تت  دولتتة 
 يع شئدت أبو ظب  ا تتا  أول مدرسة رسمية للبوتات .  اد بدأ متأدراً ساباا( 
   العام التال ، ا تت ت مدرستا  ابتداتيتا ،  تم شتئدت متدارس . 1821عام 

. داصتة بعتتد قيتتام ال كومتة بجئتتود كبيتترة إليئتتاواستعًا لقواتتمام  إقبتتاالً البوتات 
صتتدارلم تتو األميتتة،  لكتتق الجوستتي ،  يتتع بلتتغ عتتدد   اإللزامتتقتترار التعلتتيم  واي

األدتتر   اإلمتتارات. كمتتا شتتئدت (62)طالبتتة (1991) 1881الطالبتتات  تت  عتتام 
،  اتتق عتت  إرستتال العديتتد متت  باإلوتتاعا تتتتا  العديتتد متت  المتتدارس الداصتتة 

لل صتتتول علتتتا الشتتتئادات  ةواألجوبيتتتالطالبتتتات التتتا جامعتتتات التتتدول العربيتتتة 
 %(0878) اإلوتتتاعتعلمتتتات متتت  بلغتتتت وستتتبة الم 0223الجامعيتتتة. و تتت  عتتتام 

%(8972)مااروة بالرجال 
(61) . 

و   قطتر يشتير المتترخ )م متد الرمي ت ( أ  تعلتيم المترأة الاطريتة بتدأ عتام 
ا تت ت مدرسة ابتداتية للبوتات كاوتت تاتم  1892"   سوة   يع ياول: 1892
و متتة متت  يتتلكر أ  تطتتور التعلتتيم الوستتو   تت  قطتتر . (60)تلميتتلة" (98) تتوال  

كتتا  وتيجتتة سياستتة الدولتتة  تت   راتتئا إلزاميتتة التعلتتيم ومجاويتتته.  وصتتل عتتدد 
 تت   اإلوتتاعطالبتتة. أمتتا وستتبة  (11188)الطالبتتات وئايتتة عاتتد الستتبعيوات التتا 

متتتت   %(21)التعلتتتتيم العتتتتال   اتتتتد  اقتتتتت وستتتتبة التتتتلكور،  يتتتتع بلغتتتتت وستتتتبتئم 
 . (63)قطرمجموع طقب جامعة 

وجتتالت اوطققتتة التعلتتيم الوستتو   تت  ستتلطوة ع متتا  متتتأدرة عتت  م يقتئتتا 
ا تتتتا   1881-1888متت  التتدول الدليجيتتة األدتتر .  يتتع شتتئد العتتام الدراستت  

. و تتتتتت  وئايتتتتتتة عاتتتتتتد (64)طالبتتتتتتة (1112) تتتتتتقع متتتتتتدارس للبوتتتتتتات، استتتتتتتابلت 
المتعلمتتتات الستتبعيويات ازداد اقبتتتال المتتترأة الع ماويتتة علتتتا التعلتتتيم ليصتتل عتتتدد 

،  اتق عت  الت تاق المترأة (65)مدرسة (81)طالبة توزعوا علا  (12098)الا 
لددمة  1809الع ماوية بالتعليم العال  بعد ا تتا  جامعة السلطا  قابوس عام 

 . (66)المجتم     كا ة المجاالت
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و يمتتا يتعلتتق بعمتتل المتترأة الدليجيتتة،  اتتد امتتتازت موطاتتة الدلتتيل العربتت ، 
التاريديتتة المدتلطتتة، و تتتا ظئتتور التتوطط  يئتتا، بتوتتوع مصتتادرها عبتتر مرا لئتتا 

االقتصادية، وادتقف سبل المعيشة  يئا.  الغوص ب  ًا ع  اللتلت والزراعتة 
والتجتتارة وصتتيد األستتما  وصتتواعة الستتط ، التتا جاوتتب تربيتتة الماشتتية، كاوتتت 

 .    (67)تم ل األوشطة االقتصادية التاليدية الساتدة  يئا
االقتصتتادية التاليديتتة قبتتل  األوشتتطةكبيتتر  تت   إستتئامكتتا  للمتترأة الدليجيتتة 

و ترف موزليتة كالدياطتة وط ت   إوتاجيتةظئور الوطط.  اد كا  لئا وشتاطات 
ال بتتوب وصتتواعة األلبتتا  والستتجاد وزراعتتة األرا. و تتي  كتتا  التتزو  يغيتتب 

 يئا تل   شئورًا ع  الموزل، كاوت الزوجة تت مل كا ة مستوليات الموزل بما
الداصتتة بالرجتتل، ستتواًل العمتتل أو استتتابال الاتتيوف واتدتتال الاتترارات،  تتتا 
يعتتتتود التتتتزو .  شتتتتاركت المتتتترأة الدليجيتتتتة الرجتتتتل م تتتتيط عملتتتته  تتتت  الزراعتتتتة 

. ويو تتتتق التتتتدكتور الرمي تتتت  هتتتتله (68)والغتتتتوص وغيرهمتتتتا متتتت  المئتتتت  الشتتتتاقة
صتادر التاريديتة الصورة الااتمة ل ياة المرأة الدليجية باوله: "تلكر بعتا الم

ال دي تتة أ  المتترأة قتتد شتتاركت  تت  الغتتوص بوطستتئا التتا جاوتتب الرجتتل عوتتدما 
كاوتتت تعوزهتتا ال اجتتة والطاتتر التتا للتت  العمتتل الشتتاق والدطيتتر". ويعلتتل اتجتتاه 
المتترأة التتا ممارستتة هتتلا الوتتوع متت  األعمتتال باولتته: "... أل  الغتتواص عوتتدما 

امرأتته التا التدات  )رب العمتل( يموت ي طالب أهلته بديووته ويبتاع بيتته وتتزو  
 . (69)ويتدل أبواله رهيوة    بيته  تا سداد الديو "

ويواتتل الشتتاعر الب ريوتت  )ابتتراهيم العرياتت ( صتتورة للمتترأة الدليجيتتة التتت  
 تعمل وسط ال ال قاتًق:

    
 بصةةةةةةةرتها خةةةةةةةودا علةةةةةةة  فقرهةةةةةةةا

 

 كأنهةةةةةةةةةا الريحةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةي ا نيةةةةةةةةةة 
 ترفةةةةةع مةةةةةا تجنةةةةةي علةةةةة  رأسةةةةةها 

 
 حافيةةةةةةة -وأد الضةةةةةةح  –حاسةةةةةةرة  
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 وسةةةةط نثةةةةار القمةةةةح تمشةةةةي بةةةةةه
 

 (20)فةةةةةةي حقلهةةةةةةا ضةةةةةةاحكة الهيةةةةةةة 
  

أما بعتد اكتشتاف التوطط، وتتد ق عاتداتته الماليتة الاتدمة،  اتد تراجت  دور 
المتتترأة  تتت  الوشتتتاط االقتصتتتاد  الدليجتتت ، ألستتتباب عديتتتدة موئتتتا أ  األوشتتتطة 

لئتتا مكتتا  علتتا وال تترف التتت  كاوتتت تاتتوم بئتتا أو تستتاعد بئتتا زوجئتتا لتتم يعتتد 
الستتتا ة.  اتجتتته المجتمتتت  التتتا الموتجتتتات المستتتتوردة. وبالتتتتال  استتتتغوا عتتت  

. أو وتيجتتة للاتتغوط التتت  مارستتتئا بعتتا التيتتارات الطكريتتة (71)دتتدمات المتترأة
 تتتت  المجتمتتتت  الدليجتتتت ، بوصتتتتطئم عمتتتتل المتتتترأة ووعتتتتًا متتتت  التبتتتتر ، وهتتتتو متتتتا 

وظتتتترهم، لتتتتيس  .  دتتتترو  المتتتترأة للعمتتتتل، متتتت  وجئتتتتةاإلستتتتقميعتتتتارا تعتتتتاليم 
والتوميتة باتدر كووته إغتوال لندتري  مت  الرجتال.  تتالمرأة  اإلوتتا مستاهمة  ت  

إلا درجتتتت للعمتتتل  تتتق موتتتاص متتت  تبرجئتتتا واستتتتددامئا لمستتتا يق التجميتتتل 
ي عتتد  اإلستتقميةوالعطتتور، بئتتدف إعجتتاب المتتوظطي ، وهتتلا  تت  وظتتر الشتتريعة 

 .   (70)م رماً 
االقتصتتاد  جوبئتتت  اإلوتتتا مليتتة إ  م اولتة عتتزل المتترأة الدليجيتتة عتت  ع

بتتتر ا شتتتعب  ورستتتم ، داصتتتة بعتتتد  صتتتول المتتترأة الدليجيتتتة علتتتا  تتترص 
التعلتتتتيم، ممتتتتا  تتتتتل لئتتتتا المجتتتتال لتتتتددول ستتتتوق العمتتتتل متتتترة أدتتتتر . وارتطعتتتتت 
األصوات الت  طالبت باالستطادة م  المترأة الدليجيتة  ت  التوميتة االقتصتادية 

اوو  العمتتل الب ريوتت  التتل  قتت 1976واالجتماعيتتة.  طتت  الب تتري  صتتدر عتتام 
كطتتل المستتاواة بتتي  الرجتتل والمتترأة  تت  التوظيتتف واألجتتر،  بلتتغ معتتدل مستتاهمة 

1888عام  %(1878)المرأة    الوشاط االقتصاد  
. ويتركز عمتل الوستال (73)

الب ريويتتتتات  تتتتت  الاطاعتتتتات الددماتيتتتتتة )م تتتتتل التعلتتتتيم والتمتتتتتريا واألعمتتتتتال 
الاتو  العاملتة  إجمتال مت   %(1972)(،  يع يم ل  وسبة واإلداريةالمصر ية 

كمتتتتا وصتتتتل عتتتتدد الوستتتتال  تتتت  غر تتتتة صتتتتواعة وتجتتتتارة  1881الب ريويتتتتة لعتتتتام 
 .(74)عاوة (1089الا ) 1881الب ري  عام 
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أمتتتتا  تتتت  المملكتتتتة العربيتتتتة الستتتتتعودية  اتتتتد  صتتتتل جتتتتدل دادتتتتل المجتمتتتتت  
ا عمتل المترأة السعود   ول أهمية عمتل المترأة.  بترز رأيتا ، أ تدهما عتار 

بشتتتكل مطلتتتق،  يمتتتا طالتتتب التتترأ  اآلدتتتر باتتترورة متتتول المتتترأة  رصتتتتئا  تتت  
.  امتئوت المرأة السعودية التعليم أول األمر، (75)العمل والمشاركة    التومية

 تتتتم ددلتتتتت  تتتت  المجتتتتاالت االقتصتتتتادية األدتتتتر ،  يتتتتع بلتتتتغ معتتتتدل الوشتتتتاط 
%(1872) 1888االقتصاد  للمرأة السعودية عام 

(76) . 
 تت  الكويتتت، وبعتتد اوتشتتار التعلتتيم بتتي  الطتيتتات الكويتيتتات، تاتتدمت المتترأة و 

الكويتيتتة للعمتتل  تت  ستتل  التعلتتيم و تت  التتدواتر ال كوميتتة، وازدادت المشتتاركة 
كاوت وسبة مشتاركة  1889الوساتية    سوق العمل بشكل مل وظ.  ط  عام 

%(10792)التتتتتتا  1880لتصتتتتتتل عتتتتتتام  %(8)المتتتتتترأة 
. وقتتتتتتد وصتتتتتتف أ تتتتتتد (77)

لبتتا  ي  أهميتتة مشتتاركة المتترأة الكويتيتتة  تت  التوميتتة قتتاتًق: "... إ  مشتتاركتئا ا
 تت  الوشتتاط االقتصتتاد  اتترورة مل تتة، أل  غيتتاب المتترأة بعتتد وصتتولئا التتا 

. (78)الستتتت مارات اقتصتتتادية ي  تتترم موئتتتا المجتمتتت " إهتتتدارمستتتتو  التعلتتتيم هتتتو 
ال كتتوم ،  اإلدار لتتلل  تمكوتتت المتترأة الكويتيتتة متت  االرتاتتال  تت  ستتلم الكتتادر 

 وقيادية عليا.  إدارية اًق ع  تسلمئا لمواق  
العربيتتتة المت تتتدة، ال يوجتتتد متتتا يشتتتير التتتا أ  تمييتتتز متتت   اإلمتتتاراتو تتت  

الوا يتتتتة الدستتتتتورية والااووويتتتتة لمشتتتتاركة المتتتترأة  تتتت  ال يتتتتاة العمليتتتتة والعامتتتتة. 
 تق ممارستة جميت  المئتت  وبمتا يتواستب متت   اإلماراتيتتة الدستتور يمتول المترأة 

هتله ال اتوق،  1998لستوة  (8)رقتم  اإلمتارات طبيعتئا. وقد أكتد قتاوو  العمتل 
. وقتتتد أقبلتتتت (79)لمبتتتدأ المستتتاواة  تتت   تتترص العمتتتل واألجتتتر إقتتتراره اتتتًق عتتت  

علتتتا االودتتتراط  تتت  مجتتتال التعلتتتيم والدتتتدمات االجتماعيتتتة،  اإلماراتيتتتةالمتتترأة 
)صتوت  إلاعتة،  يع عملت أول امرأة  ت  اإلعقموكلل  ددولئا    مجال 

، هتتتلا  اتتتًق عتتت  مشتتتاركتئا  تتت  أعمتتتال الشتتترطة 1967الستتتا ل( بتتتدب  عتتتام 
 . (82)واألم  العام
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أمتتتا  تتت  قطتتتر،  تتتا  قتتتوة العمتتتل الوستتتاتية بلغتتتت  تتت  موتصتتتف ال ماويويتتتات 
متتت  الاتتتو  العاملتتتة. وقتتتد اتجئتتتت المتتترأة الاطريتتتة للعمتتتل  تتت   %(12)ال   تتتو 

. (81)%(52)الاطتاع ال كتوم ،  يتع بلغتت وستبة مستاهمتئا  ت  هتلا الاطتاع 
وظلت مشاركة المرأة الاطرية    سوق العمل مودطاة وتيجة الايود الشتديدة 
دة التتت  يطراتتئا المجتمتت  علتتا عمتتل المتترأة، ممتتا د تت  ال كومتتة للتتتددل لزيتتا

 . (80)وسبة مشاركة المرأة    مجاالت العمل المدتلطة
و   ع ما  اودطاتت وستبة مستاهمة المترأة الع ماويتة  ت  قتوة العمتل بشتكل 

مت   %(12)واال وتيجة لظروف اقتصادية واجتماعيتة،  يتع تشتكل الوستال 
، ولل  لعدم وجود دا   اقتصاد  لعمل المرأة الع ماوية. 1997قوة العمل عام 

لمتترأة الع ماويتتة االعتمتتاد علتتا وظتتام الر اهيتتة ال كتتوم ، المعمتتول بتته  بوستت  ا
   معظم دول الدليل، الل  ال يسمل بأ  يتعرا أ  رجتل أو امترأة لطاتدا  

. لتتلل  وجتد الستتلطا  قتتابوس اتترورة ددتتول (83)اال تياجتات االساستتية لل يتتاة
لتتتت  الوستتتال التتتا ستتتوق العمتتتل لقستتتتطادة متتتوئ   تتت  عمليتتتة البوتتتال والتوميتتتة ا

شتئدتئا ستلطوة ع متا .  بتدأت وستبة مشتتاركة المترأة العماويتة  ت  العمتل تتتزداد 
تدريجيًا، لكوئا تركزت بشكل واال    قطاع التعليم والصت ة، لمقتمتة هتله 

 . (84)المئ  م  طبيعة المرأة الع ماوية
المق ظ أ  التغير الكم  الل  أصاب مشاركة المرأة    سوق العمتل لتم 

اياتتتة، تغيتتتر وتتتوع   تتت  مستتتاهمتئا.  باستتتتارال مجتتتاالت عمتتتل يرا اتتته،  تتت  ال 
المرأة وجد أوئا تكاد تتركز    قطاعات الددمات. وت ديدًا    مجتال التعلتيم 
والصتت ة وبعتتتا الاطاعتتتات المصتتر ية.  يتتتع يشتتتكل قطتتاع الدتتتدمات أكبتتتر 

 مستددم لاوة عمل المرأة. 
 
 قضية سفور المرأة الخليجية وحجابها  -



 

 
 
 

 [772]  (02) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

قاتتية ت تترر المتترأة وتعليمئتتا ومشتتاركتئا الرجتتل مستتتولية يمكتت  الاتتول أ  
ال يتتتاة أصتتتب ت متتت  الااتتتايا التتتت  شتتتغلت التتترأ  العتتتام  تتت  الدلتتتيل.  ظئتتتر 
تيارا  متواقاا  أ دهما يدعو الا  رية المترأة وتعليمئتا ومستاواتئا بالرجتل. 
عبتتتر عوتتته عتتتدد متتت  الم اطتتتي  الدليجيتتتي  التتتا جاوتتتب ظئتتتور كتابتتتات وستتتوية 

لبتئتتتا بمتتتول المتتترأة  اوقئتتتا وموئتتتا: وتتتزع ال جتتتاب عتتت  المتتترأة بالغتتتت  تتت  مطا
وستتطورها وادتقطئتتا بالرجتتال.  ال جتتاب كمتتا وصتتطته إ تتد  راتتتدات ال ركتتة 
الوستتتاتية  تتت  الدلتتتيل بأوتتته "يرمتتتز التتتا رغبتتتة المجتمتتت   تتت  عتتتزل المتتترأة وطستتتيًا 
ولتتيس جستتديًا واجتماعيتتًا  اتتط. ويعتاتتد المجتمتت  أ  هتتلا ال جتتاب يعتتزل المتترأة 

 ميئتتا متت  األوبتتتة االجتماعيتتة.. وعوتتد التتتدقيق وجتتد ال جتتاب يم تتل دتتوف وي
 . (85)المجتم  م  المرأة وليس عليئا"

وقتتتتتد استتتتتت ول مواتتتتتوع ال جتتتتتاب علتتتتتا صتتتتت ف ومجتتتتتقت الكويتتتتتت  تتتتت  
الدمستتيوات والستتتتيوات ومتتت  الماتتتاالت الداعيتتتة التتتا الستتتطور متتتا كتبتتته  ااتتتل 

المترأة الكويتيتة يجتب أ   إ والتل  ياتول  يته: " 1959دلف  ت  كتاوو  األول 
تزود بالعلم. ووريد للطتتاة الكويتيتة أ  ت تور اتد التااليتد و ت  ماتدمتئا العبتالة 
السودال ووريد للطتتاة الكويتيتة أ  تكتتب  ت  الجراتتد ب ماتاتئا الصتريل.   وئتا 
إ  كاوتتت ال تملتت  الشتتجاعة لوشتتر استتمئا  تت  الجراتتتد  كيتتف تملتت  الشتتجاعة 

ل.. وال جاب    وظر  هو الستد الكبيتر التل  يطصتل لتدر  سا رة بي  الرجا
 . (86)المرأة ع  المجتم "

-1922)وتجتتتدر اإلشتتتارة هوتتتا التتتا وقتتتوف الشتتتيخ عبتتتدات جتتتابر الصتتتبا  
، وزيتتر ستتابق والمستشتتار الدتتاص ألميتتر الكويتتت، التتا جاوتتب قاتتايا (1996

المتترأة ومواصتترتئا.  طتت   تتديع لتتوزير الشتتتو  االجتماعيتتة ياتتول  يتته: "ولتت  
أوسا    هلا المجال أ  ألكر بالدير الشيخ عبدات الجابر  اد كتا  لته دور 
ال يستطي  أ  يوكره أ د    ت رير المرأة الكويتية. لاد كا  الرجتل هتو قاستم 

 . (87)أمي  الكويت"
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و   الماابل طالب التيار ال او  باإلمعا     عزل المرأة والم ا ظة علا 
هتتتاجموا دعتتتاة ت ريتتتر المتتترأة متتت  دتتتقل وشتتتر  جابئتتتا وتااليتتتدها اإلستتتقمية. و 

الماتتتتاالت والاصتتتتتاتد التتتتتت  تصتتتتف التتتتتداعيات التتتتتا الستتتتطور والتبتتتتتر  بكلمتتتتتات 
: "دعتتوة  تتارة التتا أ  دهم متتا تاتتوم بتته تلتت  الوستتال بأوئتتاجار تتة. ووصتتف أ تت

. كمتا اوتاتد أ تد (88)ال يتوا " أو تايكّ  مشاع بي  الرجال كما ه  ال ال  ت  
تيتتتتار الم تتتتا ظ للتتتت  الوتتتتوع متتتت  الوستتتتال الستتتتا رات الشتتتتعرال الدليجيتتتتي  متتتت  ال

 :والمتبرجات قاتقً 
   

 تتفننيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وتسرفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 فةةةةةي عةةةةةرا جسمةةةةةةة  والفتةةةةةةو  
 بةةةةةةةةةةةةةالبر  فةةةةةةةةةةةةةةةي أوضةةةةةةةةةةةةةاعه  

 
 فةةةةةةي حبكةةةةةةةة الثةةةةةةةو  المشيةةةةةةة  

 ال فتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق ال 
 

 هةةةةةةةةةذا التبةةةةةةةةةذل فةةةةةةةةةي القنةةةةةةةةةا  
 هةةةةةةةةةةةةةةةةةذا التبةةةةةةةةةةةةةةةةةر  للمةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
 المثيةةةةةةةةةةةروخالعةةةةةةةةةةةة الجسةةةةةةةةةةةد  

 (89)م  قال : إنِ  لببة الجنس الحقير؟ 
 

هتتتلا الصتتتراع التتتا مواجئتتتة مباشتتترة بتتتي  التيتتتاري   صتتتلت دتتتقل وتطتتتور 
تشتتري  ال تتاو   13الوتتدوة التتت  عاتتدها االت تتاد التتوطو  لطلبتتة الكويتتت بتتتاريخ 

، لمواقشتتتة مواتتتوع االدتتتتقط والستتتطور  تتت  جامعتتتة الكويتتتت.  تصتتتدت 1881
الم تتتا ظ للاتتاتمي  علتتتا الوتتتدوة بالاتتترب والشتتتتم.  جماعتتة متتت  أوصتتتار التيتتتار

وأعاتتب هتتلا التصتتادم دتترو  مظتتاهرتي  ستتارتا باتجتتاه مجلتتس األمتتة الكتتويت  
 . (92)األولا متيدة لقدتقط وال اوية تدي  االدتقط وتعاراه

وبتتي  هتتلي  التيتتاري  ظئتتر اتجتتاه  التتع أك تتر اعتتتدااًل م لتته بعتتا علمتتال 
الدي  والمطكري  الدليجيي  وطا أ  تكو     المجتم  اإلسقم  قيم وأعتراف 
تعتتزل المتترأة وتموعئتتا متت  المشتتاركة  تت  الوشتتاط االجتمتتاع . أل  عتتزل المتترأة 

أو اتتترورة لتتتيس لتتته أصتتتل  تتت  اإلستتتقم. كمتتتا اوتاتتتدوا ستتتطور المتتترأة الكامتتتل ور 
التريتتع والستتير  تت  طريتتق التطتتور بشتتكل تتتدريج . وأ  تكتتو  مشتتاركة المتترأة 
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 تتتتت  الوشتتتتتاط االجتمتتتتتاع  علتتتتتا و تتتتتق اتتتتتوابط والتزامتتتتتات ت تتتتتددها الشتتتتتريعة 
 . (91)اإلسقمية
 

 . التنويمات النسوية في الخليا البربي 2
إ  تعلتتيم المتترأة وعملئتتا واوتتدماجئا  تت  مجتتاالت التوميتتة ستتاعد ك يتترًا علتتا 

زديتتاد وعيئتتا السياستت ، وارتطتتاع مكاوتئتتا  تت  المجتمتت  الدليجتت ، وأصتتبل لئتتا ا
الرغبة بالمشاركة    اتدتال الاترارات واي تداع التغييتر.  بتدأت المترأة الدليجيتة 
ت تتتتتاول الدتتتتترو  علتتتتتا األواتتتتتاع التتتتتت   راتتتتتتئا عليئتتتتتا األعتتتتتراف والتااليتتتتتد 

لدلتتتيل، ا االجتماعيتتتة الستتتاتدة، وستتتاعد علتتتا للتتت  ظئتتتور التتتوطط  تتت  موطاتتتة
واوطتتا  الموطاتة علتا العتالم الدتارج ، وتأ رهتا بتالتطورات والت توالت العربيتتة 
والدوليتتة. وأياتتتا كتتا  للصتتت ا ة دور كبيتتتر  تت  طتتتر  الااتتايا الجديتتتدة علتتتا 

 السا ة الدليجية، وموئا قاايا المرأة. 
لتتتلل  لجتتتأت المتتترأة الدليجيتتتة التتتا تكتتتوي  توظيمتتتات وستتتاتية  تتت  م اولتتتة 

ئتتتا، وطتتتر  متتتا يعتراتتتئا متتت  مشتتتاكل وعابتتتات علتتتا طريتتتق للتعبيتتتر عتتت  لات
ت ايتتق أهتتدا ئا االجتماعيتتة والسياستتية  يمتتا بعتتد. لتتلل  بتتدأ التتوع  لتتد  المتترأة 
الدليجيتتتتتة يتبلتتتتتور  تتتتتول أهميتتتتتة العمتتتتتل المتسستتتتت  والتطتتتتتوع   وجتتتتتدت  تتتتت  
الجمعيتتتتات والتوظيمتتتتات الوستتتتتاتية متوطستتتتًا للتعبيتتتتر والمشتتتتتاركة  تتتت  األوشتتتتتطة 

 اسية وال اا ية.   االجتماعية والسي
)وتاد  الستيدات( واتم ودبتة مت  ستيدات  1953 ط  الب ري  تأسس عام 

الطباة الغوية الاريبة مت  الستلطة السياستية، بئتدف العمتل الديتر ، ومستاعدة 
أوتتته جوبتتته بمعاراتتتة التيتتتار  إالالموتتتزل.  إدارةالطاتتترال، وتعلتتتيم الوستتتال شتتتتو  

عتباره عمًق "مكطرًا ودروجًا علا با ب غققهالم ا ظ    الب ري  الل  طالب 
علتتتتتا  تتتتد وصتتتتطه. ويبتتتتتد أ  ارتبتتتتاط الوتتتتاد  بزوجتتتتتة  (90)التااليتتتتد واألعتتتتراف"
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والتل  ي عتد رمتزًا لقستتعمار البريطتاو   ت   (93)المستشار البريطاو  )بلكريف(
 . ب غققهالب ري  كا  ورال المطالبة 

)هيتتتتة  و متتتة متتت  يتتتترخ بدايتتتة ال ركتتتة الوستتتوية  تتت  الب تتتري  متتت  تشتتتكيل
-1954االت اد الوطو ( التت  قتادت الواتال التوطو   ت  الب تري   ت  المتدة 

.  يتتتع كتتتا  للمتتترأة الب ريويتتتة دور  تتت  للتتت  الواتتتال، تم تتتل بالوشتتتاط 1965
السياس  الل  قامت به األدتتا  )شتئلة وبدريتة دلطتا (  ت  قيتادة التظتاهرات 

إ داهما وهت  )بدريتة الوساتية المواوتة لقستعمار البريطاو ،  اًق ع  قيام 
المتترأة  اوقئتتا،  ب عطتتالدطتتاب علتتا المتظتتاهري  طالبتتت  يتته  ب لاتتالدلطتتا ( 

 . (94)ودل  ال جاب  كا  لل  أول بادرة علوية وجريتة للمطالبة ب اوق المرأة
ووتيجتتتتة العتتتتتراا شتتتتراتل عديتتتتدة متتتت  المجتمتتتت  الب ريوتتتت  لوشتتتتاط وتتتتاد  

اد ، دعتتتتتتت بعتتتتتتا الستتتتتتيدات وموتتتتتت  بوتتتتتتاتئ  متتتتتت  المشتتتتتتاركة  تتتتتت  هتتتتتتلا الوتتتتتت
التتتا تأستتتيس  (95)الشدصتتتيات الب ريويتتتة، وعلتتتا رأستتتئم )عبتتتدالر م  البتتتاكر(

جمعية وساتية ديرية،  تأسست أول جمعية وستاتية  ت  الب تري  وهت  جمعيتة 
، برتاستتة الستتيدة عاتشتتة يتتتيم، وهتت  توتمتت  1955)وئاتتة  تتتاة الب تتري ( عتتام 

ا األعمتال الديريتة، الا عاتل تجارية  رية. وركزت الجمعية    أوشطتئا عل
و تل صطوف لم و األمية، وتشجي  المرأة علا االودراط    مجاالت العمل 

. واستتتمر (96)المدتلطتة. كمتا ستاهمت  ت  البترامل والطعاليتات الوطويتة والاوميتة
وشتتتتتاط الجمعيتتتتتة طتتتتتويًق،  يتتتتتع كتتتتتا  لئتتتتتا دور  تتتتت  تشتتتتتكيل لجوتتتتتة األ تتتتتوال 

ستشتارات والعققتات األسترية الشدصتية مطلت  ال ماويويتات، وا تتتا  مكتتب اال
. كمتتا وظمتتت الجمعيتتة العديتتد متت  الوتتدوات والمتتتتمرات والدراستتات 1998عتتام 

 . (97)الت  ركزت علا مشاكل المرأة وطرق معالجتئا
تأسستتتتت جمعيتتتتة )رعايتتتتة الططتتتتل واألمومتتتتة(  تتتت  مديوتتتتة  1962و تتتت  عتتتتام 

عيسا )الم ا ظة الوسطا( م  الشتري ة العليتا والمتوطتلة سياستيًا واقتصتاديًا، 
لتتلل  تمكوتتت هتتله الجمعيتتة متت  اوجتتاز مشتتاري  اجتماعيتتة وتعليميتتة اتتدمة، 
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المعتتتوقي ، ومركتتتز الرعايتتتة ال اتتتا  ، ومشتتتروع  لألططتتتالمعئتتتد األمتتتل  ك وشتتتال
،  اق ع  ا تتا  عتدد مت  ريتاا األططتال، ومركتز دراستات صواعة الورق

المرأة، وقد ازداد عدد الموتميات الا الجمعية،  وصل وئايتة تستعيويات الاتر  
 . (98)عاوة (422)الماا  الا ما ياارب 

)جمعية أوال الوساتية( م  وسال الطباة الوسطا     1972وتأسست عام 
، كمتتتتتا شتتتتتاركت بعاتتتتتئ   تتتتت  الب تتتتتري ، وغتتتتتالبيتئ  مدرستتتتتات أو موظطتتتتتات

التوظيمات السياسية، كالجبئة الشعبية لت رير الدلتيل والجزيترة العربيتة، التت  
قتتادت العمتتل المستتلل اوطققتتًا متت  إقلتتيم ظطتتار بستتلطوة ع متتا . لتتلل  ابتعتتدت 

 بتتتتت جرالالجمعيتتتتتة عتتتتت  األعمتتتتتال الديريتتتتتة وركتتتتتزت وشتتتتتاطئا علتتتتتا المطالبتتتتتة 
 .      (99)طلب  ال اوق  للمرأةجلرية  يما يتعلق بالعمل الم إصق ات
م تأسستتت جمعيتتة )الر تتاع ال اا يتتة( لكتت  او صتتر  1972 تت  عتتام  وأياتتا

 (98)وشاطئا    المجاالت الديرية والطعاليات ال اا ية. ولم تتعد  عاواتئا 
تأسستتتتت )الجمعيتتتتة الوستتتتاتية الدوليتتتتة( بلتتتتغ عتتتتدد  1889عاتتتتوة. و تتتت  عتتتتام 

ل الجاليتتات األجوبيتتة المايمتتة  تت  عاتتوة، غتتالبيتئم متت  وستتا (199)عاتتواتئا 
 .  (122)الب ري 

وي ق ظ علا الجمعيتات الوستاتية الستالطة التلكر أ  وشتاطئا اقتصتر علتا 
المتتد ، بيومتتا ظلتتت الموتتاطق الريطيتتة، والتتت  يشتتكل ستتكاوئا الغالبيتتة المطلاتتة، 
موعزلتتتتة عتتتت  تلتتتت  ال ركتتتتات الوستتتتوية ووشتتتتاطئا. لتتتتلل  قتتتتّدمت مجموعتتتتة متتتت  

طلبًا الا الجئات الرسمية للستما  لئت  بتأستيس  1888عام الطتيات الريطيات 
جمعية ت مل اسم )جمعية  تاة الريف(، لك  طلبئ  ر ا. رغم لل  شتئدت 
الموتتتاطق الريطيتتتة، وموتتتل ال ماويوتتتات، وشتتتاطات واستتتعة  تتت  العمتتتل التطتتتوع ، 
والمطالبة تركزت  ول مشاكل المرأة الريطية، و اا تئا الديوية،  وتتل عت  للت  

اب العديتتد متت  الوستتال الريطيتتات المعر تتة بتتأمور الطاتته، واصتتب   مراجتت  إكتستت
 . (121)لوسال الار  لتلا  الدروس    الشريعة و اوقئ  االجتماعية
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لم يكت   ت  الب تري  متسستة  كوميتة مدتصتة بااتايا المترأة  تتا مطلت  
الجديتتتدة، عوتتتدما تبوتتتت زوجتتتة األميتتتر آوتتتلا ، الشتتتيدة )ستتتبيكة بوتتتت  األلطيتتتة
 ت  عئتد األميتر  اإلصتق  ( قاايا المرأة داصة بعد طر  المشروع إبراهيم

)المجلتس األعلتا للمترأة( بموجتب  إوشتال،  تتم 0222)م مد ب  عيستا( عتام 
. وعتتتده متسستتتة رستتتمية ت عوتتتا بشتتتتو  المتتترأة 0221عتتتام  (120)الاتتترار األميتتتر 

الب ريويتتتة، ويتتترتبط بالملتتت ، وتترأستتته قريوتتتته الشتتتيدة ستتتبيكة بوتتتت ابتتتراهيم آل 
عمتتتل ركتتتزت علتتتا عتتتدة أمتتتور موئتتتا  إستتتتراتيجيةدليطتتتة. وقتتتد طتتتر  المجلتتتس 

التواصتل مت  المترأة لدراستة مشتاكلئا ووات  ال لتول المواستبة لئتا، واالستتتطادة 
وعالميتتًا، وبمتتا يتواستتب متت  المجتمتت  الب ريوتت ،  إقليميتتاً متت  التجتتارب الواج تتة 

مرأة، واالستتتعاوة العمتتل علتتا إشتترا  الب تتري  بالمعاهتتدات الدوليتتة المتعلاتتة بتتال
 .    (123)بالدبرات والكطالات لتطوير أوااع المرأة وغيرها م  األهداف

و   الكويت، يمك  إرجاع البوادر األولا لتشكيل الجمعيات الوساتية  يئا 
مجموعتتتة متتت   1953التتتا دمستتتيويات الاتتتر  المااتتت ،  يتتتع اجتمعتتتت عتتتام 
المترأة وموئتا  ائت  الطتيات الكويتيات وطر      االجتماع عتدد مت  قاتايا 

بدلتتتت  ال جتتتتاب. لتتتتلل  ستتتتم  هتتتتلا االجتمتتتتاع بتتتتت "وتتتتدوة ال جتتتتاب". وقتتتتد أ تتتتار 
االجتمتتاع جتتداًل واستتعًا  تت  المجتمتت  الكتتويت  آوتتلا  ود تت  المتترأة للتطكيتتر  تت  

 . (124)تأسيس توظيمات داصة تعوا بشتو  المرأة
وقتتتتد تأسستتتتت  تتتت  الكويتتتتت جمعيتتتتتتا  وستتتتاتيتا  همتتتتا: )جمعيتتتتة الوئاتتتتتة 

، 1963و)الجمعيتتة ال اا يتتة االجتماعيتتة الوستتاتية( عتتام  1960الوستتاتية( عتتام 
اتتتمت األولتتتا ربتتتات بيتتتوت ودريجتتتات تعلتتتيم  تتتاوو  وجتتتامع ، أمتتتا الجمعيتتتة 
ال اوية  اد امت ودبة م  دريجات الجامعات العربيتة واألجوبيتة. وقتد تركتز 

اط الجمعيتي  علا التوعيتة ب اتوق المترأة مت  دتقل عاتد الوتدوات وتوظتيم وش
 . (125)الم اارات والمتتمرات  ول شتو  المرأة
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وت عد الجمعية ال اا يتة مت  أبترز الجمعيتات التت  تأسستت  ت  الكويتت، وال 
يتتزال وشتتاطئا مستتتمرًا  تت  الوقتتت ال ااتتر. وتتتلكر )لتلتتتة الاطتتام (، إ تتد  

، أ   كتتترة تأستتتيس الجمعيتتتة تعتتتود التتتا بدايتتتة الستتتتيويات الواشتتطات الكويتيتتتات
عوتتدما  اولتتت مجموعتتة متت  الطتيتتات القتتت  تلاتتي  تعلتتيمئ  دتتار  الكويتتت، 
تشتتتكيل وتتتاد  وستتتات  باستتتم )وتتتاد  المتتترأة الكويتيتتتة( بئتتتدف توظتتتيم جئتتتود المتتترأة 

أ  الستتتتتتلطات  إالالكويتيتتتتتتة لتغييتتتتتتر الواقتتتتتت  االجتمتتتتتتاع  المطتتتتتتروا عليئتتتتتتا. 
ت الستتما  لئتت  بالعمتتل، وتيجتتة لاتتوة التااليتتد الستتاتدة آوتتلا ، ال كوميتتة ر اتت

والت  تر ا أ  وشاط للمرأة دار  البيت،  ااطرت المجموع لاتئا أ  تادم 
جمعيتة وستاتية ت تت استم )الجمعيتة ال اا يتة  ب وشال 1963طلبًا آدر    عام 

 .    (126)1963شباط  12االجتماعية( الت  أجيزت رسميًا بتاريخ 
ال لتول لئتتا،  إيجتادجمعيتة علتا متابعتة مشتاكل الوستال، وم اولتة ركتزت ال

وتعتد المطالبتتة بمتول المتترأة  اوقئتتا السياستية متت  أبتترز الوشتاطات التتت  تركتتز 
عليئتا الجمعيتتة، التتا جاوتتب وشتتاطئا ال اتتا   واالجتمتتاع ، المتم تتل بالمطالبتتة 

شتتكلة ب تتق المتترأة  تت  التعلتتيم والعمتتل والمستتاواة  اتتق عتت  تبوتت  الجمعيتتة م
الوسال الكويتيتات المتزوجتات مت  غيتر الكتويتيي  والتت  بترزت  ت  تستعيويات 

 . (127)الار  الماا 
أما الجمعيات الوساتية األدر ، والت  تأسست  يما بعد م ل )واد  الطتاة( 

( اإلستتقميةو)الرعايتة  1981، و)بيتتادر الستقم( عتام 1975التل  تأستس عتام 
،  اتتد طالبتت  تت  مجملئتتا 1991، وجمعيتتة )المترأة التطوعيتتة( عتام 1980عتام 

الطااتتتلة،  بتتتاألدقق، واتتترورة التتتتزام المتتترأة اإلستتتقميةبتتتالعودة التتتا التااليتتتد 
وتتتدعيم التتروابط األستترية، لتتلل   ئتت  ال تتتددل  تت  وطتتاق التتدعوة التتا ت ايتتق 

 ولتت ت (1991-1992)المطالب السياسية للمترأة. وبعتد  ترب الدلتيل ال اويتة 
عوتتتدما تأستتتس )االت تتتتاد  1994هتتتله الجمعيتتتات لددمتتتتة المجتمتتت   تتتتا عتتتتام 

 .(128)الكويت  للجمعيات الوساتية(
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العربيتتتتتتة المت تتتتتتدة، بتتتتتتدأت الوستتتتتتال المتعلمتتتتتتات بتأستتتتتتيس  اإلمتتتتتتاراتو تتتتتت  
الجمعيتتتات الداصتتتة بئتتت ، داصتتتة بعتتتد أ   ااتتتت المتتترأة االماراتيتتتة مكاستتتب 

  الدولتتتة. وتتتتم تأستتتيس أول هامتتتة علتتتا صتتتعيد التعلتتتيم والعمتتتل، وبتشتتتجي  متتت
وهت  جمعيتة )الوئاتة الوستاتية(  ت  رأس الديمتة.  1967جمعية وساتية عام 

.  تتم (129)1973وتأسستتت بعتتد للتت  جمعيتتة )الوئاتتة الوستتاتية(  تت  دبتت  عتتام 
ظئرت جمعيتة )الوئاتة الاتبياوية( ت تت رعايتة  ترم رتتيس الدولتة، الشتيدة 

عيتتات أدتتر   تت  كتتل متت  . تلتئتتا تأستتيس جم1973 اطمتتة  تت  أبتتو ظبتت  عتتام 
.  تتتتم جتتتتال تأستتتتيس )ات تتتتاد 1974الشتتتتارقة وأم الايتتتتوي  وعجمتتتتا  وللتتتت  عتتتتام 

والتتتل  اتتتم  تتت  عاتتتويته كا تتتة الجمعيتتتات  1975الجمعيتتتات الوستتتاتية( عتتتام 
الستتتتاباة، وقتتتتد متتتتارس االت تتتتاد عتتتتدة وشتتتتاطات  تتتت  شتتتتتا الميتتتتادي  التعليميتتتتة 

 . (112)وال اا ية واالجتماعية
جيتتة األدتتر  )الستتعودية، قطتتر، ستتلطوة ع متتا ( و يمتتا يتعلتتق بالتتدول الدلي

 يشتتتير البتتتا  و  التتتا عتتتدم تتتتو ر بياوتتتات وااتتت ة عتتت  الجمعيتتتات الوستتتاتية 
المتا تتة التتت  تشتتير التتا تزايتتد االهتمتتام  األرقتتامبعتتا  إالووشتتاط المتترأة  يئتتا 

جمعية وساتية ت ت مستما  (05)بئلا الاطاع.  ط  سلطوة ع ما  تم تأسيس 
ماويتتتة( غطتتتت أغلتتتب أقتتتاليم الستتتلطوة، تأسستتتت أوالهتتتا  تتت  )جمعيتتتة المتتترأة الع  

،  تت  العاصتتمة مستتاط، وآدرهتتا تأسستتت  تت  واليتتة دصتتب 1972أيلتتول عتتام 
. وهتتتله الجمعيتتتات ال تدتلتتتف عتتت  م يقتئتتتا  تتت  التتتدول الدليجيتتتة 1994عتتتام 

األدتتر  متت   يتتع ممارستتة أوشتتطتئا التتت  تركتتزت علتتا رعايتتة المتترأة والططتتل 
قامة  .     (111)دورات ت ايطية وتعليمية للوسال واي

وشتتتتتئدت قطتتتتتر  تتتتت  تستتتتتعيويات الاتتتتتر  المااتتتتت  تزايتتتتتدًا كبيتتتتترًا  تتتتت  عتتتتتدد 
الجمعيات الت  امتازت بداوعئا لسلطة الدولة، م  دقل تشكيل )المجلس 

لستوة  (35)األعلا لشتو  المترأة( التل  تشتكل بوتاًل علتا الاترار األميتر  رقتم 
 . (110)ر الشيدة موزة بوت واصر آل مسود، وبرتاسة زوجة األمي1998
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أما    المملكة العربية السعودية، وعلا الرغم م  شدة الايود االجتماعيتة 
والسياسية علا ت ركات المرأة، إال أ  الجمعيات الوستاتية  يئتا شتئدت تزايتدًا 

جمعيتة، بلتغ  (105)مل وظًا،  يتع وصتل عتددها مطلت  األلطيتة الجديتدة التا 
أميتتترات متتت   األ يتتتا عاتتتوة، ترأستتتتئا  تتت  اغلتتتب  (04157)عتتتدد موتستتتبيئا 

العاتلتتة المالكتتة. وركتتتزت هتتله الجمعيتتتات  تت  أوشتتطتئا علتتتا العمتتل الديتتتر ، 
 . (113)واالهتمام برعاية المرأة والططولة اجتماعيًا وص ياً 

هله التوظيمات، باستت وال  إمكاوياتم  قلة  مما سبق يتال اوه علا الرغم
قريبتتتة متت  أقطتتتاب الوظتتتام ال تتاكم، وعجزهتتتا عتتت   تلتت  التتتت  تاودهتتا شدصتتتيات

االوطتا  علا الااعدة الوساتية    الاتر  واألريتاف، وستيطرة الجئتات ال كوميتة 
 إالعلتتا توجئاتئتتا، وتايتتد معظمئتتا بالممارستتات الديويتتة والديريتتة  تت  أوشتتطتئا، 

تتتدت متغيتتترًا ايجابيتتتًا باتجتتتاه تعزيتتتز دور المتتترأة  تتت  المجتمتتت  الدليجتتت ،  أوئتتتا ع 
 ت تتت البتتاب أمامئتتا لتتددول المعتتتر  السياستت ، والعمتتل علتتا ت ايتتق أهتتدا ئا و 

 م  دادل المتسسة الرسمية الدليجية.    
 

 الخاتمة 
باتت قاايا المرأة وت سي  أوااعئا االجتماعيتة والموتاداة بمستاواتئا مت  
الرجل، تعد م  الااايا المئمة الت  تستت ول علتا اهتمتام رستم  واجتمتاع  
عقمتت  كبيتتر دتتقل الستتووات الاليلتتة المااتتية.  اتتد عاوتتت المتترأة الدليجيتتة  واي

تاريديتة متعاقبتة  والمرأة العربية عمومًا، أوااعًا اجتماعية ظالمة  ت  مرا تل
ستتتبات ظئتتتور اإلستتتقم.  يتتتع قروتتتت المتتترأة  تتت  مجتمعتتتات الجاهليتتتة بالعتتتار 
والدطيتتتة وال تتظ الستتيا. ولمتتا جتتال اإلستتقم غيتتر جتتلريًا تلتت  الصتتورة الااتمتتة 
 ع  المرأة. وأرسا  اوقئا المشروعة الت  تتماشا م  رو  اإلسقم وعدالته. 

التتوطط( عتتاد واتت  المتترأة و تت  العصتتر ال تتديع )مر لتتة متتا قبتتل اكتشتتاف 
الدليجيتتة ليتستتم بستتيادة وستتلطة الرجتتل  تت  كا تتة الوشتتاطات.  علتتا التترغم متت  
كتو  المترأة تم تتل وصتف المجتمتت  تاريبتًا واشتتراكئا  تت  الممارستات واألوشتتطة 
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االقتصادية التاليدية الساتدة    الدليل. إال أوه لم يك  لئا دور مت ر و عتال 
الشتتاملة.  ئتت  تم تتل آوتتلا  قطاعتتًا متدلطتتًا  تت    تت   ركتتة التوميتتة والتغييتترات

المجتمتت  بستتبب اوتشتتار ظتتاهرة األميتتة بوستتبة عاليتتة. وكتتلل  الوظتترة التاليديتتة 
 للمرأة باعتبارها جوسًا اعيطًا دلق للبيت وتربية األبوال   سب. 

وبعتد اكتشتاف التتوطط، التل  يم تتل ت تواًل  كريتًا واقتصتتاديًا وسياستيًا لموطاتتة 
 ، أ تدع آ تتارًا اجتماعيتة كبيتترة كتا  أهمئتتا تبتدل وظتترة المجتمتت  الدلتيل العربتت

للمتتترأة. واوطققتتتًا متتت  للتتت  شتتتئدت مجتمعتتتات الدلتتتيل العربتتت  متغيتتترات كبيتتترة 
تتعلتتتق بتتتالمرأة وواتتتعئا االجتمتتتاع .  استتتتطاعت المتتترأة الدليجيتتتة ال صتتتول 

 علا بعا المكاسب م  لل : 
د عتتتًا التتتا األمتتتام   صتتتول المتتترأة الدليجيتتتة علتتتا  تتترص التعلتتتيم أعطاهتتتا -

 وكسر الك ير م  الايود االجتماعية الت  كاوت مطرواة عليئا. 
التتتا جاوتتتب للتتت  أد  تعلتتتيم المتتترأة واقت امئتتتا ستتتوق العمتتتل دورًا كبيتتترًا  تتت   -

تغيير عالية الرجل والمترأة. ممتا هيتأ الجتو لمزيتد مت  التعتاطف مت  قاتية 
 ت رير المرأة وبشكل إيجاب . 

شتاركت المترأة  ت  دول الدلتيل العربت   ت  تأستيس الجمعيتات والموظمتات  -
الوستتتاتية التتتت  أصتتتبل م تتتور وشتتتاطئا قتتتاتم علتتتا تعزيتتتز إمكاويتتتات المتتترأة 

 وتاوية مكاوتئا االجتماعية. 

أ  تعلتتتيم المتتترأة الدليجيتتتة، ومشتتتاركتئا  تتت   بوتتتاًل علتتتا للتتت  يمكتتت  الاتتتول
اعيتتتة، قتتتد أعطاهتتتا د عتتتًا التتتا مجتتتاالت العمتتتل واألوشتتتطة االقتصتتتادية واالجتم

األمتتام، وكستتر جتتزلًا متت  الايتتود االجتماعيتتة المطرواتتة عليئتتا. كمتتا أد  دورًا 
كبيرًا    ت رير عاليتة الرجتل والمترأة، ممتا هيتأ الجتو للمطالبتة بت ايتق المزيتد 
متت  إتا تتة الطتترص أمتتام المتترأة، داصتتة بعتتد تأستتيس التوظيمتتات الوستتوية التتت  

 أ ياوتاً ة وواقعئتا االجتمتاع  بشتكل متوظم، ومتدعوم أدلت تطر  مشاكل المرأ
 ك يرة م  ال كومات الدليجية .
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موقتتف المجتمتت  متت  المتترأة  أ ويكتتاد يجمتت  البتتا  و   تت  الشتتأ  الدليجتت  
بشتتكل عتتام يتوازعتته تيتتارا   كريتتا . أ تتدهما يتتدعوا التتا إطتتقق  ريتتة المتترأة 

تت  تتعترا لئتا المترأة وتعليمئا ومساواتئا بالرجل. ور ا المعاملة الااسية ال
 تت  المجتمتت . واالتجتتاه اآلدتتر يطالتتب باإلمعتتا   تت  عتتزل المتترأة واالستتتمرار 
بممارستتتة التااليتتتد االجتماعيتتتة المتعلاتتتة بتتتالمرأة لل طتتتاظ علتتتا و تتتدة المجتمتتت  
وتماستتكه. ويمكتت  الاتتول ا  الصتتراع بتتي  االتجتتاهي  متتا زال قاتمتتًا التتا يوموتتا 

دل بشتتتأ  قاتتتايا المتتترأة ودورهتتتا دادتتتل هتتتلا. متتت  دتتتقل ا تتتتدام الواتتتا  والجتتت
 المجتم  الدليج . 

قاتتية المتترأة الدليجيتتة ليستتت قاتتية لات قطتتب وا تتد  أ ودتامتتًا يمكتت  الاتتول 
إومتتا الااتتية األساستتية تتم تتل . وال يمكتت   تتل هتتله الااتتية بمستتاواتئا بالرجتتل.  اتتط

عوبة مت  الصت أ إل .    الااال علا االستغقل اتد المترأة بكا تة صتوره وأشتكاله
، كما يشير الا لل  معظتم علمتال االجتمتاع، أ  يتغير أ  مجتم  م  المجتمعات

 .  إل ما استمرت المرأة  يه علا تدلطئا واعطئا
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This research deals with the social conditions of the women in 

the Arabian gulf  before the petroleum discovery and after math 

,her suffering of the difficult social and economic circumstances in 

an absolute man's society in all fields. and the potenital future 

owing to the tremdendous economic and social changes during the 

petrouilum era, and its reflection on the education, works and social 

activities. 
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لةتنلساااب عااام الااانفه واةتشاااافو ق ال الاسنسااااا اااام اللااالا الطشااال م ق ةااان اااام  األوىلااااديا االااااوالا  (18)

ةاااحن ع اااا وااااله. وق آ ااار   إاااارااق اال والكس ااب د اطااد  لااك ق البحاال م والطلاساا  الاااطس    و 
ناقةاااا  حم ةاااا  اااااالنفه ااااام املااااسان  الاااااطس    اىل الطااااا .  نغاااال ر اةااااااا   يولخلجااااب 0191اااااا س عاااااو 

ايز الج الطلاسا   يق اارالتن سا  ق  إ ارجعبداللمحم، البتوقلا س  النف س  واطاة  التن س . ادخن اىل  راةا  
؛ افسااد الز اادي، اسةااسع  000-001(، ص ص 1801املنتحباا  لةاانفه، ةةاااة  عااا  املطلفاا  تالكس ااب، 

 .249(، ص 1889تار ل امل ةك  الطلاس  الاطس   ،  ار اةاا  تع اا، 
 .  118(، ص 1801حم د  امن اللاسح ، ا ةسج لسس نف اً، شلة  ةاظ   لةنشل والتسز ت تالكس ب،  (10)
ةاااان  تلل باااااً، تااااات   اااااء الاااالي   11-8يالتخفااااتي اصاااا ة   طااااع يا الفتاااااج عنااااداا تصاااان ةاااام البةااااس ، اااااا ( 18)

 .188تالطباءج( و  اء السجو تالربقت(، وتةزو البسب حىت الزواج.  نغلر اللاسح ، املصدر نفاو، ص 
يمحد محسداا، املليج وا لة  الناالس  ق البحل م، تلمجو عم الفلناس ر فؤا  الطا ل،  ار ال ةسط  تاتوا،  (18)

 .  19(، ص 1801
،  اا الاالةاااان لة باعاااا  9 سةاااار ااااام عساااااى اللناااااع ، صاااافحاا ااااام تااااار ل الكس ااااب،   (11)

 . 10(، ص 1800والنشل تالكس ب، 
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الطااد   ،اااتوا ،لةاا  املاااتلبن الطاالل ،املااليج الطلاساا  ق ا ةااسجي ييااال الاانفه عةااى و اات ،حم ااد اللاسحاا ( 11)

  .182ص  ،1801 ،(19)
لةا  الطةاسو  ،حال  املليج الطلاس  ا ةسحبسا ي ،ياملليج الطلاس  و سالا النغاو االجت اع  الطلل ،ااقل النحبار (11)

  .198ص  ،1809شتاء  ،(4الطد  ت ،جااط  الكس ب ،االجت اعس 
  .182ص  ،اصدر ةااق ،يال النفه عةى و ت املليج الطلاس  ،اللاسح  (19)
راا ااااا  األ اااااااء ق الكس اااااب تالكس اااااب،  ،ا لةااااا  األ اسااااا  والفكل ااااا  ق الكس اااااب ،حم اااااد حاااااام عباااااداهلل (19)

  .09ص  ،(1801
امللةاااز ال لاااااق الطااالل تالاااادار  ،املاااليج ق ا ةاااسج الطاااالل و اااسالا ا داااااا  الطااااتج ،اااااقل ةاااة اا النحبااااار( 12)

هناااا يناااو قاااد شاااال ق الاااةات ا ةسحبااا  الك ااات اااام  اإلشاااارجوجتااادر  .19-11ص ص  ،(1888 ،البساااااء
ةامل ان اللالان ي اا ااا  اب الدفا  عفار اب اةتفا ي والدفا  ها    ،األا ال اليت تتهكم ااملليج و ه ام شأهنا

نطال يلباها ويفصحها وقب اا ير ادي ف كانا  املاليج االنااب  لاو وياملليج ا ن ال .الطباءج اليت تةتر هبا املليج
    .11ص  ،ملز د ام التفاصسن  نغل ر املصدر نفاو .مبكان  ا ذاء الذي  ةباو

املصاالي والصااحاف   اإلعااالوالطاالل  راةاا  ت بسلساا  ر  اإلعااالوصااسرج املااليج الطلاساا  ق  ،عسا اار عبااداللمحم( 18)
 ،ناااادوج الةااااز  راةاااااا السحاااادج الطلاساااا  تاااااتوا ،ا ق حلةاااا  السحاااادج الطلاساااا قر املااااليج و ورهاااا ،ا ةسحبساااا 

  .108-102ص ص  ،(1801
 .19ص  ،1891آ ار  ،(9)الطد   ،الان  األوىل ،الكس ب ،لة  االمياا( 10)
انشاااسراا لةااا   راةااااا  ،رؤ ااا  عااااا  ااااا الااادوافت والنتاااالج ،صاااحاف  الكس اااب ،حم اااد حاااام عباااد اهلل (18)

  .82ص  ،(1809 ،ا ةسج وايز لج الطلاس  تالكس ب
 ار الاااس م لة باعااا   ،تطل ااب وتلااادحل حم اااد اللاسحااا  ،ا ت ااات والاساةااا  ق ايز ااالج الطلاسااا  ،فل هالسااداي( 98)

  .21-28ص ص  ،(1882 ،ت .و
لةاااا  الساسلاااا ،  ،ي1821-1889عةاااا  ياااااا حااااام يصاااافحاا ااااام تااااار ل تطةااااسم املااااليج ق البحاااال م اااااا ( 91)

  .11ص  ،1808 نا ل  ،(19)الطد   ،(8الان  ت ،البحل م
 ار ااااام األاااات تجااطااا   ، راةااا  ق التاااار ل والاساةااا  والتطةاااسم ،ا ةاااسج الطااالل ،ااااالاهسم خةسااان الطاااالف( 91)

 .181ص  ،(1888 ،املسصن
رةال   (،0190-0146تنشأج التطةسم اللمس  ا د ن ق ا ةسج الطلل  ،يمحد عبد السهاا حم س  اي ط ( 91)

  .11ص  ،(1882 ،ةةس  اآل اا تجااط  املسصن  ،ااجاتت  ت انشسرج
 راةا  ق التاار ل االجت ااع  والاساةا ،  ،التبشات ق ان لا  ا ةاسج الطالل ،عبداملالك خةار الت س ا ( 99)

  .180-188ص ص  ،(1801 ،تالكس ب ،شلة  ةاظ  
  .101ص  ،املصدر نفاو (99)
 .19ص  ،اصدر ةااق ،صفحاا ام تار ل تطةسم املليج ،ياا حام (92)
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 ،الةز  راةاا ا ةاسج الطالل تجااطا  البصالج ، راةاا عم املليج ق ا ةسج الطلل ،عبا   اةل الز دي (98)

  .20ص  ،(1888
  .101-101ص ص  ،اصدر ةااق ،الطالف (90)
 ،انتااادى الفكااال الطااالل تع ااااا ،9  ،الاساةااااا التطةس سااا  ق  ول ا ةاااسج الطلاسااا  ،حم اااد جاااسا  ر اااا (98)

  .11-18ص ص  ،(1880
 ،اطهااد الدراةاااا الطالساا  تاللاااهلج ،التساااراا األ اساا  ا د  اا  ق قةااب ايز االج الطلاساا  ،عبااداهلل عباادايبار (98)

  .108ص  ،(1898
 ، ار الطةاااام لة ال ااااا تاااااتوا ،1  ،ا لةاااا  األ اساااا  ق امل ةكاااا  الطلاساااا  الاااااطس    ،اكاااالي شااااسل ياااااا (91)

  .191ص  ،(1809
  .99ص  ،1/11/1898 ،اغدا  ،لة  الطا  الطلل ،يعس  اىل املليج ا حباز  ي ،فا    البس ار( 91)
  .188-128شسل ياا، اصدر ةااق، ص ص  (91)
  .094-091ص ص  ،اصدر ةااق ،؛ الطالف181املصدر نفاو، ص  (99)
الطد   ،اتوا ،لة  املاتلبن الطلل ،فسز   ياس خالد ييال النفه عةى ااأل  املليج ق ا ت ت الاطس يي (99)

  .00ص  ،1888 ،(119)
  .11/1/1818اتار ل  ،( الفاالس mbcقناج ت ،النااج تنل    سل( (92)
  .92-99ص ص  ،اصدر ةااق ،صفحاا ام تار ل الكس ب ،اللناع  (98)
  .92-99ص ص  ،اصدر ةااق ،الز دي( 90)
الطااد   ،لةاا  املاااتلبن الطاالل ،ياملااليج ق لت اات  ميللا اا  ر حالاا  الكس اابي ،اااسظ  عبااد الطز ااز ا  ااس ( 98)

  .81ص  ،1888 ،(121)
  .89-89ص ص  ،اصدر ةااق ،؛ الز دي109ص  ،اصدر ةااق ،الطالف (28)
 ا م نادوج ر املاليج الطلاسا  ااا الان الساقات  ،الطلاسا  املتحادج اإلااراااملليج والتن س  ق  ول   ،اسزج  باش (21)

 ،؛ حم اااد جاااسا  ر اااا 119ص  ،(1888 ،الةاااز  راةااااا السحااادج الطلاسااا  تااااتوا ،وت ةطااااا التحااالر
  .19-19ص ص  ،اصدر ةااق

  .182ص  ،اصدر ةااق ،اي ط  (21)
  .108ص  ،اصدر ةااق ،الطالف (21)
  .28ص  ،اصدر ةااق ،الز دي (29)
  .188-108ص ص  ،اصدر ةااق ،الطالف( 29)

(65) Ian Skeet, Oman: Politics and Development, St. Martin (New York: 1992), 

p. 113.  
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عةااى إناااا ا ةااسج الطاالل ق الطصاال ا ااد ن،  ويااال اادر الااد م عبااا  ا صسصاا ، الطااان االقتصااا ي  (28)

، 1889-1889 ااا م نااادوجر ا ةاااسج الطااالل ق اساجهااا  التحاااد اا، املسةااام ال لااااق الاااااات وال ااااام، 
 .  911-988(، ص ص 1889راا   االجت اعسا تالكس ب، 

.  اااد اا التطةاااسم والط ااان واراااا  اللااالار، ةةااااة  اللةاااالن اإلااااارااهناااد عبااادالطز ز اللاااامس ، املاااليج ق  (20)
 . 88(، ص 1881الطة س ، مجطس  االجت اعسا تالشارق ، 

 نغاالر حم ااد  ااامن اللاسحاا ، البااةول والتغاات االجت اااع  ق ا ةااسج الطاالل، اطهااد البحااست والدراةاااا ( 28)
 . 18(، ص1898الطلاس ، تاللاهلج، 

 . 19(، ص 1881، الشلة  الطلاس  تاملناا ، 1  ساا  سل،  االاهسم الطل ا ، ( 88)
 . 188؛ اللاسح ، يال النفه عةى و ت املليج، اصدر ةااق، ص 88اللامس ، اصدر ةااق، ص  (81)
ااقل النحبار، ياملليج الطلاس ،  سالا النغاو االجت اع  الطلل، حال  املليج الطلاس  ا ةسحبسا ي، لةا  الطةاسو  (81)

 . 128، ص 1809، (9)س ، الكس ب، الطد  االجت اع
 . 00، ص 1881، (181)يع ال ندوج املليج ا ةسحبس  اىل ي م، لة  املاتلبن الطلل، الطد   (81)
(، 1889مثسن  نذ ل وآخلوا، حلسق املليج ق الشلق األوةه و ال افل لسا ر املسا ن  والطدال  تاللاهلج،  (89)

 . 119-111ص ص 
 . 188-108شسل ياا، اصدر ةااق، ص ص ( 89)
 . 00املليج ا ةسحبس ، اىل ي م، اصدر ةااق، ص  (82)
فا  ااا  ةاااطد الاااد م، يحلسلااا  و ااات املاااليج ق الط ااان ادولااا  الكس ااابي، لةااا   راةااااا ا ةاااسج وايز ااالج  (88)

 . 180-188، ص ص 1888(، 11الطلاس ، الطد  ت
 . 188املصدر نفاو، ص  (80)
ا الق، املاليج االااراتسا  ااا الت كاا والته اسك، الةاز  راةااا السحادج الطلاسا  تااتوا، خالد عة  عباد( 88)

 . 191(، ص 1888
 املصدر نفاو.  (08)
عفاااااااف عباااااادالطةسم اااااااالاهسم، ياملااااااليج الطلاساااااا  و ورهااااااا ق االنتاااااااجي، حسلساااااا  ةةساااااا  االناااااااانساا والطةااااااسو  (01)

 .108-102، ص ص 1888(، الدوح ، 21االجت اعس ، الطد  ت
 . 191النحبار، املليج ق ا ةسج الطلل، اصدر ةااق، ص  (01)
-1)ةطس  عبد الطز ز شطباا، يال اق  البشل   ووفلج الط ن ق ةة ن  ع ااي، لة  ا ةسج الطلل، عد  ( 01)

 . 11-18، ص ص 1888، (9
 املصدر نفاو.   (09)
نااااسرا الفااااال ، نغاااالج اإلعااااالو الطاااالل اىل ع اااان املااااليج ر اإلعااااالو الكااااس يت الصااااحف  واملااااليج والتن ساااا  ق  (09)

 . 180(، ص1801ال  انسناا، اي طس  ال لافس  االجت اعس  الناالس ، تالكس ب، 
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   www.amanjordan.org        منا ج ام املؤاالج عةى املليج املاة  ، الال انشسر عةى املسقتر  (02)
 . 12، ص1889(، 189لة  الطلل، الكس ب، الطد  ت (08)
 . 101شسل ياا، اصدر ةااق، ص (00)
 . 101املصدر نفاو، ص( 08)
لةتفاصااسن عاام هااذ  ا ا ااا   نغاال ر حم ااد جااسا  ر ااا، اطلةاا  االخااتال  ق الكس ااب،  راةاا  ق الفكاال  (88)

 (. 1801االجت اع  الكس يت، شلة  اللاسطاا تالكس ب، 
 1، الةااز  راةاااا السحاادج الطلاساا ،  1881-1810افسااد الز اادي، التساااراا الفكل اا  ق ا ةااسج الطاالل  (81)

 . 198-192(، ص1881تاتوا، 
ةاابسك  النحبااار، ا لةاا  الناااالس  ق البحاال م، ق ر ةسةاام اشاات، املااليج الطلاساا  ق اساجهاا  الطصاال، لةاا   (81)

 .188-120، ص ص 0115(، نسااا، 182، الطد  ت10املاتلبن الطلل،   
، 1812تشاارلز اةغل ار، يول ااتشاار ال  ااي ق حكساا  البحال م، ااشال ع ةاو ة اتشاار ااا  عااو  (81)

د  ااسل اىل ااتشااار ةساةاا  وعاااكلي وقاااال  ااااتحس اً عةااى اطغاام الاااة اا. يعفاا  ااام انصاابو 
ةااار الطبسااادي، ا لةااا  الس نسااا  ق نتسحبااا  تطاااافو وقااااستو جتاااا  األهاااا .  نغااال ر ااااالاهسم خ 1892عااااو 

 . 118-188(، ص ص 1882، ا بط  األندلس تاغدا ، 1881-1819البحل م 
ةسةاام ةلمياا ، فحبااسج النااسل االجت اااع  اااا الشااباا ر التحااد اا والاساةاااا، الن ااس ج البحاال ع،  اا م  (89)

 .  9، ص1888آ ار،  11-18ندوج ر إ ااج قاا ا الشباا ق ع ةس  التخ سه لةتن س ، ياس ظيب، 
عباااداللمحم الباااااةل ر اااام الشخصااااساا الس نسااا  واالصااااالحس  ق البحااال م، قااااا  اال ااالاااا واملغاااااهلاا  (89)

املند ج لاساة  االةتط ار والشلةاا االجنبس  وامل الب  اتشكسن النلاااا الط الس ، وو ات حاد لةهس نا  
لكتااب عاام األو ااال الاساةااس  ق البحاال م. الرب  انساا . نفاا  اىل جز االج ةااانب هسالناا . يلاار عااد  ااام ا

 لةتفاصسن  نغل ر الطبسدي، ا لة  الس نس  ق البحل م، اصدر ةااق، صفحاا اتفلق .  
 . 2ةلمي ، اصدر ةااق، ص   (82)
 لةتفاصسن عم نشا اا اي طس   نغل اسقت اي طس  عةى شبك  املطةسااا الدولس  تاالنةنب(   (88)
خاالو، ياسقاات ا لةاااا الناااس   ق اؤةااااا ا ت اات املاادي ق البحاال م والكس ااب  نغاال ر انااتج يمحااد ف (80)

 . 199، ص 1888(، 1واالاارااي، لة  عا  الفكل، الطد  ت
 فسز   ا ل، اي طساا الناالس  البحل نس ، تار ل ام الل ا ج النهاس  ، الال انشسر عةى املسقتر (88)

 www.womengateway.com  
 . 199فخلو، اصدر ةااق، ص  (188)
 . 8ةلمي ، اصدر ةااق، ص ( 181)
،  ولا  كك هااا ياات، لكنهااا  سلاب اىل مةكاا  كك هاا اةااك 2112ةاناب البحال م حااىت شابا  عاااو   (181)

 ، لذلك صدر قلار ياتي ولسس اةك  اإنشاء ا ةس األعةى لة ليج.  1881شبا   19ق 
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 www.sew.gov.bh                      النةنبلةتفاصسن  نغل ر اسقت ا ةس عةى ا (181)
ا ااااات  ار  ،1801-1881املااااتج التار سااا  لةحلاااسق الاساةاااس  لة اااليج الكس تسااا  ر  ،نسر ااا  الااااس اي (189)

   .88-81ص ص  ،(1801الاساة  الكس تس  تالكس ب ر 
 ،وزارج الط ان والشاؤوا االجت اعسا  تالكس اب ،اكتب التخ اسه ، راة  عم املليج واألةلج ق الكس ب (189)

  .98ص  ،(1881
 الال انشسر عةى املسقت االلكةوير ،ا لة  الناالس  ق ا ةسج ،ةبسك  حم د النحبار (182)

 www.womengateway.com 
ال  حسان ،واىل السقاب ا ا ال ،تك م املشكة  ق قسانا األحسال الشخصاس  املط اسل هباا ق الكس اب (188)

اسن ا ُتن  اينااس   .ن  تةك اللسانا ايناس  الكس تس  ألاناء الكس تساا املتزوجاا ام  ت الكس تساتُ 
ياؤةااااا ا ت اات املاادي ق  ، نغاال ر اااالاهسم املةسفاا  .ألاناااء الكااس تسا املتاازوجا ااام  اات الكس تساااا

     .99-99ص ص  ،1888 ،(989)الطد   ،الكس ب ،لة  الطلل ،الكس بي
املسةااسع  األانساا   ،األ وار واألهااداف واآللساااا ،مجطساااا النفاات الطاااو ق  ول لةااس التطاااوا ا ةسحباا  (180)

   .صفحاا اتفلق  ،(2111 ،الةز ا ةسج لةدراةاا االةةاتسحبس  تاللاهلج ،(0لةد ت ،الطلاس 
  .82ص  ،اصدر ةااق ،املليج ا ةسحبس  اىل ي م (188)
 راةااا  اجت اعسااا  اسدانسااا  عةاااى عسنااا  اااام  ،املاااليج والتن سااا  والتغاااتاا االجت اعسااا  امللافلاا  ،ناصاال ااااااب (118)

ص ص  ،(1801 ،انشاااسراا  اا الاالةااان تالكس اااب ،الطلاسااا  املتحااادج اإلاااااراااملطاااااالا ادولااا  
88-81.  

   .اصدر ةااق ،ا لة  الناالس  ،ةبسك  حم د النحبار (111)
  .88-21ص ص  ،اصدر ةااق ،مجطساا النفت الطاو( 111)
   .اصدر ةااق ،ا لة  الناالس  ق ا ةسج ،ةبسك  حم د النحبار( 111)


