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مقدمة:

يعد االهتامم باملرأة والوعي بحقوقها االجتامعية والثقافية واالقتصادية مقياساً ملدى تطور 

املجتمع ومنوه، كام أصبح تقدم أي مجتمع مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مبدى تقدم املرأة ومشاركتها 

يف التنمية مبجاالتها املختلفة االقتصادية واالجتامعية والفكرية والثقافية. وتجىل هذا واضحاً 

عمليات  يف  وإدماجها  املرأة  بقضايا  ملحوظاً  اهتامماً  تظهر  الدولية  املحافل  بدأت  عندما 

التنمية املختلفة حيث إن للمرأة دوراً كبرياً يف مختلف املجتمعات، لذلك كان من الرضوري 

االهتامم بوعي املرأة بحقوقها بوجه عام والوعي بالحقوق الثقافية بوجه خاص ملا لهذا الوعي 

األثر الكبري يف تنمية املجتمعات.

إن تنمية املرأة العربية البد وأن ترتبط بعمليات الوعي الثقافية والتي تتطلب بالرضورة 

قضايا  انتشار  ظل  يف  خصوصاً  املجتمعات  مختلف  يف  الجديدة  الفكر  أنواع  عىل  التعرف 

)االنتشار الثقايف، الثقافة اإللكرتونية( وهو أمر ال ميكن تغافله يف ظل الحداثة التي يعيشها 

العامل لذلك فإن االستثامر املوجه لتنمية وعي املرأة بحقوقها الثقافية إمنا ترتد نتائجه عىل 

التنمية املستقبلية.

وتبدو لفظة للوهلة األوىل وكأنها لفظة فضفاضة ولكن نستطيع القول إن الثقافة معناها 

السابقة  نتيجة للخربات  التي تتكون وتتشكل لدى اإلنسان  القيم واملفاهيم  العام هو مجمل 

للمرأة  الثقافية  الحقوق  من  مجموعة  عىل  الحصول  يف  تساعده  التي  املتوارثة  والخربات 

السعودية وقد ظهر االهتامم باملرأة وحقوقها يف اململكة العربية السعودية حيث عقد العديد 

من اللقاءات الوطنية التي تنادي بحقوق املرأة وواجباتها وعالقة الثقافة والتعليم بنرش الوعي 
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الحقوق  تفصل  وطنية  وثيقة  وإيجاد  املرأة  بحقوق  للتوعية  وطنية  خطة  وضع  عىل  والعمل 

والواجبات الرشعية للمرأة ودورها يف األرسة واملجتمع، وبناء وعي ثقايف يفصل بني العادات 

والتقاليد واألحكام الرشعية.

ولكن االهتامم وحده ال يكفي فالبد من تنمية وعي املرأة بحقوقها الثقافية األمر الذي 

يتطلب معه التعرف عىل دور مناذج العمل االجتامعي يف تنمية وعي املرأة بحقوقها الثقافية.

أهمية الوعي:

للوعي لدى املرأة بحقوقها أهمية كبرية يف مختلف املجتمعات حيث إن وعي املرأة بحقوقها 

يساعدها عىل التفاعل داخل املجتمع وأداء أدوارها بفاعلية ويساعدها عىل إنجاز كثري من 

عدم  لها  يسبب  املرأة  لدى  الوعي  فانعدام  ممكن،  وجه  أكمل  عىل  بها  يقوم  التي  األعامل 

الرئييس  املدخل  هو  بالحقوق  فالوعي  املجتمع  داخل  لدورها  الرؤية  وضوح  وعدم  التوازن 

لنجاح املرأة يف املجتمع التي تعيش فيه وعىل وجه الخصوص املرأة يف املجتمع السعودي.

طريق  عن  اإلسالم  يف  ملكانتها  ومعرفتها  وواجباتها  الثقافية  بحقوقها  املرأة  وعي  »إن 

يف  تقف  يجعلها  مام  فذلك  مبكان،  األهمية  من  بذلك  التعريف  خاللها  يتم  التي  الوسائل 

مواجهة ما يحاك ضدها من مؤمترات ومن دعوات للتغريب والتحرير، فتسد الباب أمام هذه 

الدعوات وتلقم املتشدقني بقضايا املرأة حجراً إن قضايا املرأة ومشاكلها مغيبة عن الساحة«

يعد الوعي رضورة إنسانية وذلك نظراً الرتباطه بالواقع اإلنساين من حيث همومه ومشاكله، 
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اعتيادية وغري اعتيادية يف  تنتج ظروفاً  التي  الثقايف يساعد عىل معرفة األحداث  فالوعي 

الداخل فضالً عن البيئة الدولية ودراستهام وتحليلهام وما يجرى عليها من تغريات وتأثري تلك 

التغريات والتطورات عىل املجتمع. )مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات 

املرأة؛ 1436هـ، صـ13 (.

البد ان يكون لديك : 

وعي اجتامعي: 	 

عىل  يشتمل  عام  وعي  هو 

احاطة أفراد يف املجتمع مبجمل 

والسياسية،  االجتامعية  القضايا 

القضايا  وحتى  واالقتصادية 

العلمية التي لها دخل يف الحياة 

بصورة أساسية.

وعي سيايس:	 

السياسة،  إىل  بحاجة  فهو  األنسان،  فيه  يعيش  الذي  املكان  هي  االجتامعية  الحياة  إن 

فالحكم طبيعة يف اإلنسان ملا فيه من الطبيعية االجتامعية كام يقول ابن خلدون: »فالبد من 

وجود نظم سياسية ينتظم بها أمر العمران البرشي فالوعي السيايس خربة عامة نحتاجها من 

وعي

اجتامعي

وعي

سيايس

وعي

اقتصادي

وعي

علمي

وعي

ديني

وعي

قانوين

وعي

ثقايف
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أجل تنظيم شئون املجتمع، كام يلعب الوعي السيايس دوراً هاماً يف أناره الطريق للمامرسة 

السياسية.

وعي ديني:	 

من  مجموعة  أنه  عىل  إليه  وينظر  االجتامعي  السلوك  عن  يتجزأ  ال  جزءاً  الدين  ميثل 

املعتقدات اإللهية والشعائر، والثواب والعقاب التي تؤثر يف أشكال ودرجات ومستويات الوعي 

الفردي والجامعي.

وعي اقتصادي:	 

وإدارة  تنظيم  مثل:  واليومية  النظرية  التصورات  نفسه يف  عن  االقتصادي  الوعي  يعرب 

وسائل اإلنتاج عىل املستوى، وفاعلية البرش وروابطهم يف عملية اإلنتاج، والتوزيع، والتبادل، 

واالستهالك.

وعي ثقايف:	 

اجتامعي  مستوى  إىل  الفرد  يرقى  بهام  والتي  والتعليم  املعرفة  هي  مجملها  الثقافة يف 

والتقاليد  العادات  عىل  يشتمل  مبا  اليومية  بالحياة  الوعي  يعني  الثقايف  والوعي  أفضل، 

املنظم،  التلقايئ  العام  النشاط  تشمل عىل صور  كام  والتفاعل  واألحكام  والتدين  واألعراف 

وهناك أشكال الوعي وهي، الوعي األخالقي والوعي القانوين والوعي العلمي.
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وعي قانوين:	 

القائم،  بالحق  البرش  عالقة  تعكس  التي  اآلراء  جملة  هو  املجتمع  يف  القانوين  الوعي 

والتصورات التي ميلكها البرش حول حقوقهم وواجباتهم، وحول رشعية أو عدم رشعية هذا 

السلوك، فالقانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الناس يف املجتمع وتعرب عن إرادة 

الطبقة الحاكمة، وتسنها أو تعدها الدولة بهدف حامية وتدعيم وتطوير العالقات االجتامعية 

عىل نحو يفيد تنظيم العالقة بني كل من الحكام واملحكومني، والصفة النوعية للوعي القانوين 

تبدو يف التعبري عن عالقة مع النظم القانونية أو مع التنظيم القانوين للمجتمع.

وعي علمي:	 

يتمثل الوعي العلمي يف محصلة معرفة الناس الطبيعية واملجتمع والفكر فالوعي العلمي 

له دوراً هاماً يلعبه يف حياتنا الراهنة، وله تأثريه يف كافة جوانب الحياة الفكرية، وتحوله إىل 

العلمي يكمن يف إدراك  إنتاجية مبارشة وإىل قوة اقتصادية فالهدف األسايس للوعي  قوة 

الواقع واكتشاف القوانني التي تحكمه، ويعكس العلم للعامل ويسجل الظواهر يف شكل معان 

املرأة،  ودراسات  االجتامعية  البحوث  يف  الواعدة  األبحاث  )مركز  ونظريات.  وآراء  وأحكام 

1436هـ صـ 20 (.

حقوق األنسان في المواثيق الدولية:
إذا كانت حقوق اإلنسان قد أصبحت عنواناً لتقدم الدول فإن ذلك قد وضع عىل كاهل 

الدولة مسئولية كبرية يف التوعية بهذه الحقوق، ونقل ثقافة الحقوق والواجبات إىل املواطن 

البسيط وذلك ليك يتعرف عىل حقوقه ويحرتم حقوق اآلخرين.
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وانطالقاً من ذلك تربز أهمية الوعي بالحقوق إذ يشكل ذلك أمراً بالغ األهمية لكل فرد يف 

املجتمع، وتجدر اإلشارة هنا إىل أننا ال نعني معرفة الفرد بكل النصوص القانونية مثالً ألن ذلك 

مهمة املختصني من املحامني والقضاة ولكن املقصود هو وعي كل فرد بحقوقه للمطالبة بها 

والدفاع عنها يف مواجهة من يعتدي عىل هذه الحقوق والتي تحتاج منا باستمرار إىل مصادر 

االجتامعية  البحوث  الواعدة يف  األبحاث  )مركز  الوعي.  وتنمية  الثقافة  أهمها  من  للمعرفة 

ودراسات املرأة، 1436هـ، صـ 65 (.

حقوقِك  :

يف  املرأة  حقوق  أثريت  ما  وكثرياً  والفلسفات،  والديانات  العقائد  كافة  املرأة  حق  شغل 

اإلسالم، ولقد تغافل كثريون عن حقوقها يف العقائد األخرى.

لها  السعودية  املرأة  أن  السعودي نظرة فاحصه ومتأملة التضح  فاذا نظرنا إىل مجتمعنا 

حقوق مكفولة تنعم بها، ليس ألن منظمة حقوق اإلنسان أو بقية الهيئات الدولية تنادي بذلك، 

التي أقرت لألفراد كافة حقوقها بشكل  الله  السعودية تحكم برشيعة  الدولة  ولكن ألن هذه 

محدد، غري أن ما قد يلعب دوراً يف قضايا حقوق املرأة السعودية هو مستوى وعيها وإدراكها 

بحقوقها املرشوعة لها، حيث إن تحسني وضع املرأة وحل مشاكلها يرتبط بدرجة كبرية وأساسية 

مبستوى وعيها بحقوقها، إذا أن تدىن أو ضعف الوعي الحقوقي بني صفوف النساء ينتج عنه 

عدم معرفة وإدراك تلك الحقوق األمر الذي قد يكون سبباً يف عدم مطالبتها بها أو مامرستها 

لها. )مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة ، 1436هـ، صـ 77( (. 
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 حق الحماية من العنف:

للمرأة الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو لالإنسانية أو املهينة يف جميع 

األوقات، أن تعامل املرأة بكرامة وأن متنح حامية خاصة من العنف واإلساءة فالقانون الدويل 

يحرم العقوبة البدنية ويجرمها أيضاً كام أن العنف املنزيل واملجتمعي الذي تتعرض له املرأة 

مناف للقانون الدويل، والدول تتحمل واجباً قانونياً مييل عليها اتخاذ تدابري فورية وفعالة 

للقضاء عىل جميع أشكال العنف املبني عىل أساس الجنس يف املجتمع ويقتيض هذا الواجب 

الجنايئ  القانون  مبوجب  والفعالة  الكافية  الحامية  بتوفري  الدولة  قيام  منها  عديدة  أموراً 

لضحايا العنف الذي يرتكبه األفراد العاديون.

التمييز ضد  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  عقدت  املجتمعية  وحقوقها  املرأة  ألهمية 

العام ينسجم مع توجه  اململكة عىل االتفاقية من أن مضمونها  املرأة، حيث تنطلق مصادقة 

اململكة يف رعايتها لحقوق املرأة، كام أنها داللة عىل أن اململكة عازمة عىل تحمل مسئوليتها 

للعناية بأوضاع الحقوق اإلنسانية للمرأة يف الدولة، وقد اعترب نظام الحكم يف اململكة املستمد 

من القرآن الكريم وسنة الرسول صل الله عليه وسلم مبدأ املساواة وعد التميز من الرضورات 

األساسية للمجتمع السعودي، وهذا ما نصت عليه جميع املواد ذات العالقة يف النظام األسايس 

للحكم، وذلك ألن أي شبهة للتفريق العنرصي ال وجود لها يف الدين اإلسالمي.

 ولله الحمد حظيت املرأة اهتامماً كبرياً بوجه عام وحاميتها من العنف واإليذاء عىل وجه 

الخصوص حيث صدر مرسوم مليك رقم )م/25( وتاريخه )15 ذو العقدة 1434هـ( ويتضمن 

املرسوم مجموعة من املواد لكل مادة مجموعة من األهداف نجملها فيام ييل: 
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ضامن توفري الحامية واإليذاء مبختلف أنواعه.	 

تقديم املساعدة واملعالجة والعمل عىل توفري اإليواء والرعاية االجتامعية.	 

نرش التوعية بني أفراد املجتمع حول مفهوم اإليذاء، اآلثار املرتتبة عليه.	 

إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع اإليذاء.	 

آليات 	  وضع  يف  منها  لالستفادة  اإليذاء  حاالت  عن  املوثقة  اإلحصائية  املعلومات  توفري 

العالج، ويف إجراء البحوث والدراسات العلمية املتخصصة.

تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إىل الحد من اإليذاء من خالل وسائل اإلعالم 	 

واألجهزة االخرى.

توعية أفراد املجتمع وخاصة الفئات األكرث تعرضاً لإليذاء بحقوقهم الرشعية والنظامية. 	 

)مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة ، 1436هـ، صـ 112 (.
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معوقات تحول دون وعي المرأة بحقوقها:

معوقات تنظيميةمعوقات اجتامعيةمعوقات ثقافيةمعوقات ذاتية

إن حقوق املرأة ومركزها القانوين وإن كانت مكفولة مبوجب الرشيعة اإلسالمية وأحكام 

قبل  من  سواء  لحقوقها  انتهاك  هناك  يكون  فقد  بها،  ستتمتع  املرأة  أن  واللوائح  األنظمة 

األشخاص طبيعيني أو اعتباريني خاصني أو عامني. وبالتايل فإنه البد وأن توجد ضامنات 

وجهات ميكن للمرأة، تلجأ إليها يف حالة منعها من التمتع بحقوقها أو انتهاك لهذه الحقوق.

أو ظلم،  لتمييز  إذا تعرضت  املرأة  إنصاف  اململكة توجب  » بشكل عام فإن األنظمة يف 

وأجهزة الدولة املختلفة ذات العالقة ملزمة عند مامرستها الختصاصاتها املخولة لها بتطبيق 

املقررة من  الحقوق  تلك  املقررة والتي من ضمنها  الحقوق  التمييز يف  املساواة وعدم  مبدأ 

النظام األسايس للحكم، ويف حالة اإلخالل مبركز املرأة وحقوقها املكفولة للمرأة حق اللجوء 

إىل عدد من وسائل وجهات األنصاف من أهمها« :

األجهزة القضائية: )املحاكم ، ديوان املظامل ، اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضايئ(.

تحول  التي  املعوقات  بعض  تعرتضها  قد  القضائية  األجهزة  لتلك  املرأة  لجوء  عند  ولكن 
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دون متكينها من اكتساب حقها القانوين، سواء كانت تلك املعوقات ذاتية نابعه من شخصيتها 

وقدرتها عىل األقدام للمطالبة بتلك الحقوق ومدى وعيها بذلك أو تكون معوقات ثقافية نابعة 

من ثقافة املجتمع نحو تقبله وإدراكه ألهمية مطالبة املرأة لتلك الحقوق وقد تكون معوقات 

اجتامعية كتأثري أرستها ومحيطها االجتامعي للحد من اكتسابها من حقوقها القانونية وقد 

تعوق  والتي  القضائية  األجهزة  يف  واللوائح  باألنظمة  متعلقة  تنظيمية  معوقات  أيضاً  تكون 

املرأة وتحول دون متكينها من مامرسة حقها القانوين. )مركز األبحاث الواعدة يف البحوث 

االجتامعية ودراسات املرأة، 1436هـ،صـ159(.

فهم حقوق املرأة التي أقرتها الرشيعة اإلسالمية فهاًم صحيًحا 

شاماًل لجميع جوانب حياة املرأة دون تأثر بالعادات والتقاليد 

واملوروثات املكتسبة من الرتبية التسلطية للذكر عىل املرأة، ودون 

تأويل أو تفسري وتجسري الفجوة يف املعاملة بني الذكور واإلناث

 حقوق المرأة في األنظمة السعودية:

املرأة تعترب إنسان وشقيقة للرجل وجزءاً منه لها كامل الحقوق اإلنسانية التي للرجل مثل 

حق الحياة والكرامة والعدل والحرية والكفاية املعيشية، وحقها يف الصحة والخدمات العامة، 

وحقها يف التعلم والتعليم والتدريب، والتوظيف والعمل، والزواج واإلنجاب والحضانة والرتبية، 

واملشاركة االجتامعية واالقتصادية والسياسية والعلمية واإلعالمية والدعوية والرتبوية، واألعامل 

الحسبة  حقها يف  وكذلك  النافعة،  املرشوعة  املجاالت  شتى  واإلبداع يف  واإلنتاج  التطوعية، 

والدعوة واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر، وحقها يف التملك والكسب املرشوع والتجارة 
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واالستثامر  واالستقدام  والتعاقد  والجمعيات،  واملؤسسات  الرشكات  وإنشاء  املختلفة،  بأنواعها 

وفتح الحسابات البنكية واستخراج السجالت التجارية والرتاخيص املهنية، وحقها يف التنقل 

والسفر واإلقامة مبوافقة ويل أمرها، إىل غري ذلك من حقوقها الرشعية التي تشرتك فيها مع 

الرجل، وال يستثنى من هذه الحقوق العامة إال ما كان مخالفاً لطبيعة املرأة وقدراتها، وسبيالً 

بكثري  تخصيصها  سبب  هو  وهذا  بها،  األفتتان  أو  لفتنتها  سبباً  كان  أو  وإحراجها،  إلعناتها 

من الحقوق التي ليست للرجل، وهذه الحقوق التي اختصت بها املرأة، وألزمت بها األنظمة 

السعودية املستمدة من الرشيعة اإلسالمية، تسعى للتخفيف والتيسري عىل املرأة، ورفع الحرج 

والعنت عنها، وصيانتها كرامتها، مراعاة لقدراتها وإمكاناتها وأعذارها وحاجاتها. ) آل عوض، 

2014م،صـ90 (.

 حق المرأة في المجلس البلدي ومجلس الشورى:

تشارك املرأة السعودية يف النهضة التنموية التي تشهدها اململكة العربية السعودية، والتي 

يظهر أثرها اإليجايب املبارش عىل املواطنني من رجال ونساء من خالل السعي الدؤوب لتوفري 

حياة كرمية للمجتمع السعودي.

من  لها  الرجل  مثل  مثلها  رشيكاً  باعتبارها  املرأة  مع  اململكة  قادة  سياسة  تعاملت  وقد 

النظام  وينص  السمحاء؛  اإلسالمية  الرشيعة  تقره  ما  حسب  الواجبات  من  وعليها  الحقوق 

األسايس للُحْكم يف اململكة العربية السعودية يف مادته الثامنة عىل أن الحكم يقوم عىل أساس 

العدل والشورى واملساواة وفق الرشيعة اإلسالمية.
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بشكل  متصالً  كان  ما  منها  كافة،  الحياتية  املجاالت  القرارات يف  من  الكثري  وقد صدر 

مبارش بدعم دور املرأة يف املجتمع، ومنها ما كان ضمن منظومة املؤسسات الحكومية واألهلية 

مبا ينعكس عىل عمل املرأة بشكل إيجايب، حتى أصبحت املرأة السعودية تشغل مناصب عليا يف 

الوظائف العامة، وأصبحت رشيكاً مهاًم يف الكثري من الهيئات واملجالس والجمعيات األهلية: 

كالغرف التجارية، واألندية األدبية، وجمعيات الخدمات االجتامعية، مجلس الشورى واملجلس 

البلدي.

حيُث أصبح مبقدور املرأة السعودية أن تكون عضواً يف مجلس الشورى يف بالدها وأن 

ترتشح أيضاً لالنتخابات البلدية ولها حق املشاركة يف ترشيح املرشحني، وذلك من العام الثالث 

من الدورة الخامسة ألعامل مجلس الشورى.

حيُث دعم خام الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز حفظه الله دخول املرأة 

يف الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية بالسعودية، كناخبة ومرشحة يف العمل البلدي، يف خطوة 

وصفها املراقبون بأنها تحول جذري يف مسرية البلديات السعودية.

حيُث دخولها ميثل إضافة جديدة يف إدارة أعامل  املجالس البلدية يف املناطق السعودية 

وإتاحة الفرصة لها لرتشيح وانتخاب من ترى فيه القدرة عىل النهوض بالخدمات البلدية يف 

منطقتها، يف الوقت الذي جرى فيه تجهيز 424 مركزاً انتخابياً منترشة يف مدن ومحافظات 

البالد.
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حيُث دخولها سيساهم يف إثراء املوضوعات واملعامالت البلدية التي متس خدمة املواطنني 

بشكل مبارش، وتلبي احتياجاتهم من خالل الرقابة واملتابعة للخدمات املقدمة، ووضع الخطط 

يف إيصال االقرتاحات وتنفيذ الربامج الالزمة لتعزيز عمل املجلس البلدي فعلياً ضمن إطار 

تنظيمي فيه خصوصية املكان، ليتسنى للمرأة خدمة النساء يف أماكن مخصصة لهن تؤدي إىل 

خدمتهن بالشكل املطلوب. 

https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/saudiWomen

 التوعية القانونية للمرأة:

أصبحت الثقافة القانونية والحقوقية مطلباً مهامً لكافة أفراد املجتمع يف وقتنا الحارض، 

وذلك نظراً لتشعب العالقات بني الناس يف املجتمع مبختلف فئاتهم وتطورها الرسيع وفقاً 

إىل ظهور  أدى  وهذا مام  املجاالت  املجتمع يف مختلف  بها  التي مير  الرسيعة  للمستجدات 

الحاجة املاسة لسن األنظمة التي تحكم هذه العالقات، وتطويرها من وقت آلخر لتتكيف مع 

تطور هذه العالقات الذي يتم وفقاً للمستجدات الحديثة املتسارعة.

ومبا أنِك محور عنوان هذا الكتيب فعلية يتم الرتكيز، حيث ظهر غياب الوعي القانوين 

لدى النساء بالنسبة لحقوقهن وواجباتهن ليس فقط بني األوساط الغري متعلمة بل أيضاً يف 

قطاع كبري بني املتعلامت، األمر الذي جعل التوعية بالقانون أمر ملح وهام ورضوري، األمر 

الذي يثري الدهشة هنا أن قطاع كبري من النساء ليس فقط يجب توعيتهن بحقوقهن القانونية، 

بل البد وان تسبق هذه املرحلة مرحلة أخرى هامة وهو توعيتهن بأن لهن حقوقاً وأن هذه 



18 مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة

للرجل  أنهن متساويات  أذهانهن  يثبت يف  وأن  بل البد  قانونية  الحقوق هي حقوق رشعية 

وأن لكل منهن دور يف الحياة، وظهر أيضاً أن نسبة كبرية من النساء قد ترسخ يف نفوسهن 

أنهن أقل من الرجال، وهذه الظاهرة الخطرية ترجع إىل بعض املوروثات والتفسريات الباطلة 

والخاطئة والتي نسب بعضها إىل الدين ظلامً وعدواناً والدين منها براء، ذلك أنه شاب عصور 

التخلف والظالم و الحجر عىل حرية أعامل العقل يف البحث وانترشت بعض املقوالت التي 

الباطلة  املقوالت  توارث هذه  الرجل ومع  املرأة وتجعلها يف مرتبة أدىن من  تحط من شأن 

جيالً بعد جيل أن وقر وثبت يف ذهن ونفس الكثري من النساء والرجال أن املرأة أقل شأناً 

من الرجل، بالرغم من أن التفسري الصحيح واملستنري ألحكام الرشيعة اإلسالمية والذي يحقق 

املصالح املرسلة للمسلمني جميعاً رجاالً ونساًء يقيض مبساواة بني الرجل واملرأة ألنها نصف 

املجتمع وال ينهض أي مجتمع بنصف عدده فقط، األمر الالفت للنظر يف هذه األيام التي 

تقدمت فيها األمم والشعوب تأيت فئة جاهلة بأحكام الدين وقواعده وأصوله- تحاول فرض 

هذه املوروثات الباطلة قرساً عىل املجتمع، بل وتطالب بحجب النساء عن ميدان العمل أيضاً، 

واليشء املحزن حقاً أن بعض النساء قد آمن مبثل هذه املزاعم واملوروثات الباطلة، وذل يف 

غيبة التثقيف والتعليم الصحيح والتفسري املستنري ألحكام الرشيعة اإلسالمية.

للبدء بتوعية املرأة بأنها إنسان كامل ومساوية  وهذا مام أدى إىل ظهور الحاجة املاسة 

للرجل ولها نفس دوره يف الحياة ولها حقوق وعليها واجبات.

القانونية  اآلثار  لها أن تدرك  يتسنى  للمرأة حتى  القانونية  التوعية  التوعية أهمية  وتأيت 

التي ترتتب عىل أعامل أو ترصفات يحظرها القانون أو يعاقب عليها فتعمل عىل تجنبها، وأن 



مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة19

تدرك أيضاً أيرس السبل التي يجب عليها اتخاذ للوصول إىل حقوقها لدى الغري ولدى الدولة.

ومـن ثـم فـإن الثقافـة واملعرفـة القانونيـة والحقوقيـة أصبحـت مـن أهـم املعـارف التـي 

يجـب أن تتسـلح بهـا املـرأة وهي تخـوض معركة الحياة خاصـة وأن القانون يفـرتض افرتاضاً 

غـري قابـل للنقـاش هـو أن الكافـة عىل علـم ودرايـة بالقانـون وأن القاعدة تقـر »ال عذر يف 

الجهـل بالقانـون« وال يغيـب عـن األذهـان أن القانـون قديـم قـدم الجامعـة خالـد بخلودها 

ال غنـى أليـة جامعـة عـن أصـول توجههـا وتحكمها والوجـود للقانـون بـدوره إال يف الجامعة 

لهـذا كان القانـون علـامً اجتامعيـاً وهو يسـري جنباً إىل جنـب مع الجامعـة يف مراحا التطور 

املختلفـة ويتفاعـالن معـاً حيـث يؤثـر كل منهـام يف اآلخـر ويتأثر به.

ومن الخطوات العلمية القانونية التي تتخذها املرأة الواعية بحقوقها هي اللجوء لوسائل 

تحمي حقوقها من خالل الجهات املرجعية لشكاواها وتظلامتها لتمكينها من اسرتداد حقوقها 

املرشوعة  وإنصافها إذا تعرضت لتمييز والظلم .

وهناك عدد من وسائل وجهات إلنصاف املرأة من أهمها«

	 األجهزة غري القضائية:  

مجلس امللك ومجلس ويل العهد.. 1

أمراء املناطق.. 2

هيئة حقوق األنسان.. 3
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الجمعية الوطنية لحقوق األنسان.. 4

هيئة الرقابة والتحقيق.. 5

لجان الحامية االجتامعية.. 6

الجهات األمنية )الرشطة(.. 7

	 األجهزة القضائية:  

املحاكم.. 1

ديوان املظامل.. 2

اللجان اإلدارية ذات االختصاص.. 3

 ) آل عوض، 2014م،صـ90 (.
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الخاتمة: 

إن وعي املرأة بذاتها وبحقوقها، وبقدرها وبقدرتها، إمنا يتحدد مبا ميثله الخطاب الثقايف 

املتضمن يف ذلك املخزون االجتامعي املتوارث، ومبا يطرحه من إعالء لقيمة املرأة، أو هبوط 

بتلك القيمة. )مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة؛ 1436هـ، صـ154(.
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