تقرير حول:

تأثير األصولية والتطرف على الحقوق الثقافية للمرأة
في السعودية

قدمته المنظمات السعودية المستقلة:
 .1المنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان.
 .2المنظمة السعودية للحقوق والحريات.
 .3ديوان المظالم األهلي (ديواني).
وبإستشارة ناشطات سعوديات في الداخل ،والناشطة د .هالة الدوسري

قدم التقرير في مايو  2017إلى المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية في األمم المتحدة السيدة كريمة بنون ،بناء
على طلب عام منها ،موجه للدول والمنظمات ومختلف أصحاب المصلحة لمناقشة تأثير األصولية والتطرف
على حقوق المرأة.
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تحرم القوانين في السعودية المرأة من حقوق ثقافية كرستها المقررة الثقافية في تقريرها حول األصولية
والتطرف ،وبينها الحق في حرية الرأي والتعبير ،وحرية المعتقد ،فيما يؤكد المسؤولون السعوديون أمام
مجلس حقوق اإلنسان أن القوانين المتبعة في السعودية تستند إلى الشريعة اإلسالمية ،من دون التنبه إلى
التفسيرات المتعددة والمختلفة لها ومن خالل تفسير أحادي هو و"الوهابية".
أكد رئيس هيئة حقوق اإلنسان الرسمية ،الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة العربية السعودية
تستند في نظامها األساس إلى "أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء ،وهو الدستور والمنهاج في نظامها
العدلي وأنظمتها األخرى كافة ،مبينا ً أنها قد كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع".

نظام الوصاية
ي أمرها للسفر والزواج أو حتى مغادرة السجن.
يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ول ّ
وقد يُفرض عليها إظهار موافقة ولي أمرها كذلك للعمل أو للحصول على رعاية صحية .تواجه المرأة
صعوبات منتظمة عند اجراء معامالت مختلفة دون أحد أقاربها الذكور ،مثل استئجار شقة.

الحق في التعلم
يمنع نظام وصاية الرجل على المرأة الوصول إلى الحق في التعلم بشكل واسع ،ففي المراحل اإلبتدائية
ورغم إلزامية التعليم ،تخضع النساء إلى رغبة الولي .وعلى الرغم من أن الحكومة إدعت إعطاء النساء
منح تعليمية في الخارج كجزء من إصالح وضع المرأة ،إال أن المرأة التستطيع تقديم طلب للحصول
ي أمرها ،وال تستطيع السفر للخارج دون تصريح منه .كما ال تستطيع
على جواز سفر دون موافقة ول ّ
ي األمر ،على أن يُرافقها أحد أقاربها الذكور في
الدراسة بالخارج في إطار منحة جامعية دون موافقة ول ّ
كامل فترة الدراسة ،كما أن منع النساء من قيادة السيارة ،يمنع بعضهن من إكمال تعليمهن العالي ،بسبب
عدم القدرة على التنقل ،والوصول.

الحق في العمل
في العام  ،2013أصدر الملك عبد هللا بن عبد العزيز ،سلسلة من اإلصالحات ،شملت هذه القرارات
إلغاء عبارات من قانون العمل كانت تسمح بعمل النساء فقط في المجاالت "المناسبة لطبيعتهن" ،وعدم
اشتراط حصول المرأة على تصريح من ولي األمر للعمل .كما قدمت السلطات حوافز ألصحاب العمل
لتوظيف النساء وتخصيص نسبة معينة لهن .ولكنها ال تعاقب أصحاب العمل الذين يفرضون تصريح
ولي األمر .ورغم أن الحكومة تشجع أصحاب األعمال على توظيف النساء ،إال أنها تفرض عليهم أيضا
الفصل بين مكاتب الجنسين ،وتفرض قوانين صارمة تتعلق بلباس المرأة.

المشاركة في صنع القرار
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في  2013عيّن الملك عبد هللا  30امرأة في مجلس الشورى ،أعلى هيئة استشارية .وفي  12ديسمبر
 ،2015سمحت السلطات للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية ،التي شهدت ترشح وتصويت
النساء ألول مرة في تاريخ البالد.
رغم عضوية النساء في مجلس الشورى والمجالس البلدية الحالية ،إال أن هذه االنتصارات تبقى محدودة
ألن السلطات تستمر في الحد من قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة .لم تتجاوز نسبة النساء
 10بالمائة في القوائم النهائية للمصوتين المسجلين في انتخابات  1ديسمبر .2015
واجهت العديد من النساء حواجز مرتبطة بنظام والية الرجل حينما تس ّجلن للتصويت ،منها شرط إثبات
ُصوتن فيها والتي تعد مهمة صعبة وربما مستحيلة لكثير من النساء ألن
اإلقامة في المنطقة التي سي ّ
أسماءهن غير مذكورة على وثائق السكن وعقود اإليجار ،أو شرط إظهار بطاقة عائلية ،وهي وثيقة
ي األمر .إضافة إلى ذلك واجهت النساء الراغبات في الترشح عوائق أخرى ،منها
عادة ما تكون لدى ول ّ
قصر فترة االنتخاب في الترشح لالنتخابات وللتصويت ،كما عمدت السلطات إلى إزالة أسماء ثالثة
ناشطات بشكل غير نظامي أو تبرير من الالئحة النهائية للمرشحات ،وهن :تماضر اليامي ولجين
الهذلول ونسيمة السادة.
على صعيد السلطة التنفيذية ،ال تشغل أي إمرأة منصبا في مجلس الوزراء السعودي ،حيث أنه يقتصر
على الرجال ،وعلى الرغم من إصدار قرار تعينت بموجبه إمرأتان في مراكز إقتصادية مهمة ،فإن ذلك
لم يصبح ممارسة عامة.

العنف ضد النساء
اتخذت السعودية خطوات لمواجهة العنف ضد النساء ،وتسهيل حصولهن على خدمات حكومية أفضل.
ُجرم االعتداءات األسرية ،وفي  2006أنشأت مركزا خاصا
في  ،2013تبنت السعودية قانونا ي ّ
باستقبال البالغات المتعلقة بالعنف األسري والر ّد عليها.
على الرغم من إصدار هذا القانون ،فقد تخلله شوائب عديدة ،بينها عدم شموله عقوبات ضد الحبس من
الحريات واالغتصاب الزوجي و التحرش الجنسي ،كما أبقى على الثغرات القانونية التي تمنع النساء من
الحق في التبليغ ،وتضعهن تحت طائلة التقاضي كنتيجة الختيارهن مقر إقامة أو سفر أو حرية التعبير
بما يخالف رغبات أولياء أمورهن ومن ذلك تهم التغيب والعقوق.
إضافة إلى ذلك ،خلق نظام والية الرجل صعوبات كبيرة تمنع ضحايا العنف من التماس الحماية أو
الحصول على تعويض قانوني لسوء المعاملة .نقل الوالية من أحد األقارب المسيئين إلى شخص آخر
أمر شبه مستحيل ،ما يجعل المرأة عرضة للعنف طيلة حياتها .في بعض الحاالت النادرة ،تُبلّغ النساء
بمفردهن عن أحداث عنف للشرطة أو يحصلن على خدمات اجتماعية أو يتصلن بالمحاكم دون أقارب
ذكور.
هذا الواقع تجلى في قضية الناشطة مريم العتيبي التي رفعت دعوى ضد والدها وشقيقها ،بعد تعرضها
للعنف الجسدي ،إال أنه تم إعتقالها بتهمة التغيب عن منزل والديها.
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حرية الرأي والتعبير
تالحق السلطات السعودية النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يتطرقون إلى حقوق اإلنسان
بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص ،ومنهم الكاتب عالء برنجي الذي دعم الحمالت النسائية الداعية
إللغاء نظام الوالية والسماح بقيادة السيارة.
إضافة إلى الرجال تعاني النساء من القيود على حرية الرأي والتعبير ،حيث يمنعن من نشر أو الحديث
عن كل ما قد يعد مخالفا للتوجه الرسمي العام .في ديسمبر  ،2016إعتقلت الشرطة السعودية إمرأة
بسبب نشرها صور عبر مواقع التواصل اإلجتماعي ،من دون غطاء للرأس في األماكن العامة .وفي
العام  ،2014إعتقلت السيدة سعاد الشمري ،بتهمة اإلساءة إلى الدين اإلسالمي على خلفية تغريدة عبر
موقع تويتر.
وفي العام  ،2014منعت الناشطة سمر بدوي من السفر على خلفية مشاركتها في أعمال مجلس حقوق
اإلنسان ،وفي العام  ،2015منعت الشاعرة هند المطيري عن حضور أي مناسبات عامة في منطقة مكة
المكرمة على خلفية شعر حول نقد قيم القبيلة األبوية.
إضافة إلى ذلك ،منعت وزارة اإلعالم الكاتبة حصة آل الشيخ من الكتابة في وسائل اإلعالم ،بسبب
تعبيرها عن رأيها ودفاعها عن حقوق المرأة.

األصولية لدى رجال الدين
تتحكم آراء رجال الدين في القوانين في السعودية ،وفي الكثير من األحيان ،تكون اآلراء المتطرفة
لرجال الدين ،جزءا من بناء الرأي العام في السعودية الذي يتبنى حرمان المرأة من حقوقها الثقافية
وكثير من الحقوق األخرى.
المفتي في السعودية هو ركن أساسي من أركان النظام السياسي ،كما أنه يمتلك الحق في إصدار فتاوى
تكون سند القوانين في السعودية ،هو من أبرز المعارضين إللغاء نظام الوصاية ،حيث إعتبر أن هذه
المطالبات هي جريمة تستهدف المجتمع السعودي ،على الرغم من أن هذا القانون هو أساس حرمان
المرأة من حقوقها.
وفي موضوع قيادة المرأة للسيارة ،يعتبر المفتي من أبرز الدعاة الذين يعارضونها ،وبالتالي يحرمون
النساء من الحق في التنقل ،األساسي في الوصول إلى العمل والدراسة ،والمشاركة في الحياة الثقافية
والمساهمة فيها دون تمييز .حيث حذر من إقرار قيادة المرأة للسيارة معتبرا أنه أمر خطير.
كما أن المفتي يعد من الدعاة إلى إستمرار ممارسة التمييز بحق النساء ،ومن ذلك ممارسة عزل النساء
عن الرجال ،حيث أن القوانين في السعودية تمنع اإلختالط بين الجنسين.
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المدافعات عن حقوق اإلنسان في السعودية
تالحق السلطات في السعودية ،النساء اللواتي يرفعن الصوت من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان في
البالد بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ،كما أنها تنشر دعايات رسمية من أجل تأليب الرأي العام
ضدهن بإستخدام التفسيرات المتطرفة للدين .حيث إعتقلت على التوالي النساء اللواتي طالبن بإعطاء
المرأة الحق في قيادة السيارة ،وكسر الحظر ،ومنهن الناشطة لجين الهذلو ِل.
في أبريل العام  ،2017خرجت الفتاة السعودية ،دينا علي ،من بالدها متوجهة لطلب اللجوء إلى
أستراليا هربا من األنظمة التي تطال المرأة في بالدها ،إال أنها وفي طريقها في الفيليبين ،أجبرتها
السلطات الفيليبنية على العودة إلى السعودية مع أفراد رجال من عائلتها.
في أبريل العام  2017أيضا ،إعتقلت السلطات السعودية الناشطة مريم العتيبي ،بتهمة التغيب عن منزل
أهلها ،بعد خروجها منه ،بعد تعرضها للعنف ورفعها قضايا أمام القضاء ضد والدها وشقيقها.
إضافة إلى ذلك ،تمنع السعودية النساء اللواتي يقفن في صدارة المشهد الحقوقي من ممارسة عملهن في
مختلف الطرق ،حيث تتعرض الناشطة سمر بدوي بشكل مستمر للمضايقات من إستدعاءات وإعتقاالت،
بسبب نشاطها ومنه على سبيل المثال مشاركتها في أعمال مجلس حقوق اإلنسان في جنيف ،لعرض
الوضع الحقوقي في السعودية.
في  10أبريل  ،2017بدأت محاكمة المدافعة عن حقوق اإلنسان نعمية المطرود في المحكمة
المخصصة باإلرهاب ،بتهم تتعلق بنشاطها الحقوقي ،حيث وجهت لها تهم بينها تصوير وتنظيم
المظاهرات وإشاعة الفوضى.
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