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 الملخص:

ىدفت ىذه الدراسة البحث يف الكيفية اليت تتعامل هبا ادلرأة الفقَتة مع حتديات تواجد ادلرأة يف اجملال العام، من خالل دراسة أوضاع 
عشرين سيدة سعودية ذوات دخل زلدود جدا  ليس لديهن األدوات اليت تضمن ذلن سهولة وحرية احلركة يف السياق االجتماعي، يف 

تتسم بطبيعة إقصائية للمرأة وتصعب إمكانية دتلكها لألدوات اليت تساعدىا على التحرك حبرية يف اجملال العام  انتمائهن لبيئاتظل 
للمجتمع. وقد مت تطبيق مقابالت معمقة مع  اإلخباريات الاليت وقع االختيار عليهن كعينة غرضية قصدية سعينا من خالذلا إىل الغور 

 عايشهن مع أوضاعهن االقتصادية واالجتماعية الصعبة اليت وجدن أنفسهن يف مواجهتها.يف تفاصيل حياهتن اليومية و سبل ت
خلصت ىذه الدراسة إىل نتائج تؤكد قدرة اإلخباريات على خلق فرص مسحت ذلن بتجاوز الكثَت من العقبات اليت حدت من 

تنوعة على الصعيدين اخلاص والعام شلا مكنهن من تواجدىن يف اجملال العام للمجتمع، حيث ابتدعن وسائل مقاومة اختذت أشكااًل م
 االستمرار والبقاء وأوجد ذلن مساحة من حرية احلركة والتصرف داخل السياق االجتماعي الذي يعشن فيو.  

 
 الكلمات االفتتاحية: فقر ادلرأة، ادلرأة يف اجملال العام، إقصاء ادلرأة، ادلرأة السعودية.
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Woman's poverty and the Public sphere 

 

 
This study aimed to examine how poor women deal with the challenges of women presence in 

the public sphere, by studying the situations of twenty Saudi women with very limited incomes 

who do not have the tools to guarantee their freedom of movement in the social context. In-depth 

interviews with the informants chosen as a purposive sample through which we sought to clarify 

the details of their daily lives and ways of dealing with their difficult economic situation. This 

study concluded that the informants were able to create opportunities enabled them to overcome 

many of the obstacles that limit their presence in the public sphere of Saudi society, they created 

means of resistance that took various forms at the private and public levels, which allowed them 

to survive in a very rough social context.   
 

Key words: Women’s Poverty, Women in the Public Sphere, Women Exclusion, Women in 

Saudi Arabia.  
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 الذراست شكلته

 

تقليديًا ارتبط تفسَت الفقر بالعوز ادلادي وغياب فرص احلصول على رأس ادلال، إال أنو حاليا ال يقتصر على اجلانب ادلادي فقط بل 
-Wrigley)1توسع ليشمل احلرمان جبميع اشكالو وأبعاده، فقدان التأثَت االجتماعي واذلشاشة اليت أصبحت يف الدراسات احلالية 

Asante 2008) يتجزأ من الفقر بشكليو ادلوضوعي والذايت.  يف اجلانب ادلوضوعي، تشمل اذلشاشة التعرض للمخاطر،  جانب ال
الصدمات والضغوط وغياب القدرة على التعامل مع كل ىذا دون خسائر قد تشمل فقدان الصحة، بيع مقتنيات أساسية أو سحب 

لعجز يف مواجهة ادلخاطر.  و ينظر إىل الفقر يف ىذه الدراسة على أنو األطفال من ادلدراس. أما جانبها الذايت فيقصد بو اإلحساس با
القدرة للوصول إىل حٍد كاٍف من االحتياجات ادلهمة كادلأكل  بعدماالقتصادي يتصف أفرادىا  –حالة من احلرمان االجتماعي 

. مع اإلقرار بنسبية احلرمان كمفهوم ؼلتلف تعريفو حبسب السياقات االجتماعية اليت 2وادللبس والسكن العالج واحلركة يف اجملال العام
 يوجد فيها. 

 
ائية وعليو فإن ادلرأة الفقَتة يف ىذه الدراسة تعرب عن فئة اجتماعية من النساء اللوايت يسكّن ادلناطق احلضرية يف األحياء السكنية العشو 

لظروف الصحية ادلالئمة للسكن، ويف الغالب يعمل عائل األسرة يف وظائف بسيطة أو ىامشية اليت تفتقر إىل اخلدمات األساسية و ا
 وال يتناسب فيها الدخل مع متطلبات احلياة يف ادلدينة.  

يف عملية اجتماعية يتم هبا هتميش االفراد وعادة ما يصف ىذا ادلصطلح افعال اجملتمعات البشرية أو ميوذلا الصرػلة فهو اإلقصاء أما 
التخلص من غَت ادلرغوب هبم أو الذين تعتقد أنو ال نفع منهم، حيث ارتبط مفهوم االقصاء بصفة عامة ببدائية الفكر االنساين. 
وتطور ادلفهوم مع تطور عدد من النظريات الطبيعية كالداروينية وكذلك عدد من النظريات االجتماعية والسياسية كادلاركسية.، ويعرف 

قصاء أو االستبعاد االجتماعي بأنو ادلفهوم الذي يدل على السبل اليت تسد ادلسالك أمام أعداد كبَتة من األفراد انتوين غيدنز اال
  3لالطلراط الكامل يف احلياة االجتماعية

ودي، من خالل دراسة تنظر ىذه الدراسة إىل الكيفية اليت تتعامل هبا ادلرأة الفقَتة مع واقع إقصاء ادلرأة عن اجملال العام يف اجملتمع السع
يف ظل رلتمع يتسم بطبيعة إقصائية للمرأة شلا يصعب إمكانية دتلكها لألدوات اليت د أوضاع عدد من النساء ذوات دخل زلدو 

 تساعدىا على التحرك حبرية يف اجملال العام للمجتمع.
 

 تساؤالت الدراسة 

 يف حياهتا اليومية؟ كيف تواجو ادلرأة الفقَتة واقع الفقر .1

 تواجو ادلرأة الفقَتة عقبة اإلقصاء االجتماعي يف حياهتا اليومية ؟ كيف .2

 كيف تتعامل ادلرأة الفقَتة مع متطلبات احلياة يف ظل قيم وتقاليد اجملتمع السعودي ادلرتبطة بالشرف والسمعة؟ .3
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 أهداف الدراسة 

 السعودي. التعرف على الكيفية اليت تواجو هبا ادلرأة الفقَتة حتديات الفقر يف اجملتمع .1

التعرف على تأثَت اإلقصاء االجتماعي على حياة ادلرأة الفقَتة وقدرهتا على اقتحام اجملال العام يف السياق االجتماعي الذي  .2

 تعيش فيو.

 االطار النظري للدراسة:

 إقصاء المرأة:

أن احلياة اجلنسية يف العامل 4(2005يشكل ادلكان قطب أساسي يف ىندسة العالقة االجتماعية بُت اجلنسُت، تكتب ادلرنيسي )
حكم والدال للمكان بُت األفراد من اجلنسُت الذين ال ينتمون إىل العائلة نفسها، أحد ادليكانيزما

ُ
ت اإلسالمي رلالية. ويعد التوزيع ادل

ادلرأة إىل الشارع كمكان الرئيسية اليت تضمن تنظيم ىذه احلياة". ومن ىنا يكون اقتصار دور ادلرأة على اجملال اخلاص وتقييد خروج 
 عام برفقة زلرم أو باحلجاب أو حىت منعها من اخلروج ما ىي إال عادات وقيم ثقافية لتنظيم حترك ادلرأة يف اجملال العام.

( على أنو القيمة اليت تبنتها اجملتمعات احلضرية حلماية Ann Chamberlain 20065وتصف بعض األدبيات اقصاء ادلرأة )
دلرأة من االستغالل. فاجملتمعات البدوية والريفية  ال تفرض فصل صارم بُت اجلنسُت وذلك حلاجة ىذه اجملتمعات دلشاركة حياة ومسعة ا

ادلرأة يف احلياة االقتصادية جعلها تتجو لوضع قوانُت صارمة للتعامل بُت اجلنسُت كما حدت من التقاء وتعامل ادلرأة مع الغرباء، يف 
احلضرية إىل محاية ادلرأة  واحملافظة عليها بتبنيها دلفهوم الشرف كشكل هنائي حلماية ادلرأة من إي إيذاء خارجي حُت اجتهت ااجملتمعات 

 بإقصائها وإبعادىا عن احلياة العامة.

( اليت تناقش اجملتمعات العربية على أعلية األسرة ذلذه اجملتمعات، Antoun 19866, Dodd 19737يف حُت تتفق الدراسات )
 سلوك ادلرأة زلورًا أساسيًا للعالقات والًتاتبية داخل األسرة العربية. فبناء األسرة وحتضر اجملتمعات واجتاىها ضلو ادلدن بعالقاهتا ويعد

ين القائمة على التعددية وادلصاحل االقتصادية مل تشكل كما قد يعتقد حتديا للقيم احمليطة بسلوك ادلرأة، فما زالت األسرة واجملتمع قادر 
 لى احلفاظ على القواعد ادلنظمة للتفاعل بُت اجلنسُت عن طريق إقصاء النساء عن احلياة العامة وخضوعها لرقابة كاملة يف حتركاهتا.ع

تصورًا للمجتمعات العربية شلثاًل يف دراسة عن مصر كمجتمع متحضر يسمح يف ظاىرة لألفراد حبرية احلركة  8(1961تقدم أبو لغد )
مل يتخلى عن حقو يف شلارسة رقابة على سلوك أفراده عن طريق تقسيم ىذا اجملتمع الكبَت إىل رلتمعات زللية  والتصرف إىل رلتمع

صغَتة، وبالتايل يصبح تنظيم ادلدن يف اجملتمعات العربية متأصل يف الثقافة. فالثقافة التقليدية استطاعت مع الوقت التكيف مع تغَتات 
طريق تقسيم مجوع األفراد سكان ادلدينة إىل رلتمعات زللية متكاملة ويصبح التعامل والتعايش  احلياة وحركات التحضر والتمدن عن

لألفراد ليس مع ادلدينة ككل ولكن مع ىذه اجملتمعات احمللية ادلكتفية ذاتيا، ومىت ما مت تشكيل رلتمعات يصغر حجمها نسبيًا ذات 
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كرب ألفراد منشغلُت بالسمعة والشرف بالدرجة األوىل. لذلك يرى دود عالقات مباشرة وشخصية مت اشباع متطلبات اجملتمع األ
(Dodd 1973 أن التحضر حبد ذاتو قد يكون لو تأثَت زلدود جدا على مفاىيم اجملتمعات العربية بشكل عام والشرف بصفة )

على مسافة بُت ادلرأة والرجل  خاصة. فحجاب ادلرأة ىو عادة وشلارسة حضرية وليست بدوية أو ريفية، ىو شلارسة تسمح باحلفاظ
 الغريب حُت يصبح ال مفر من االحتكاك والتعامل ادلباشر. 

( بُت مفهوم الشرف وارتفاع نسبة ادلواليد، وذلك ألن مفهوم الشرف يفرض رلموعة من ادلمارسات Dodd 1973يربط دود ) 
 لبعض الفرص الوظيفية ادلتاحة للمرأة وتقييد حلركة ادلرأة وحرية وادلعايَت مثل الزواج ادلبكر للمرأة، خيارات زلدودة يف التعليم، حترًن

تنقلها. إن مفهوم الشرف ىو ما يربر تقارب حجم األسرة يف ادلدينة مع األسرة يف الريف أو البادية. وأي اختالف يف حجم وبنية 
بالتايل ؽلكن القول بانو كلما (. و Dodd 1973األسرة ؽلكن تفسَته على ضوء مفهومي الشرف والسمعة كما يناقش دود )

تقلصت ادلمارسات ادلفروضة على ادلرأة محاية للشرف والسمعة كلما تقلص حجم األسرة العربية وزادت الفرص التعليمية والوظيفية اليت 
ونوع الزواج والفرص  ان حياة ادلرأة يف اجملتمع السعودي من حيث بنية األسرة 9(1989يتيحها اجملتمع للمرأة، يف ادلقابل ترى الصويغ )

ادلتاحة ذلا يف التعليم تتأثر بشكل مباشر باألوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع. أما فرص العمل وادلهن والوظائف اليت ؽلكن أن 
احلياة العملية تقوم هبا ادلرأة السعودية ختضع للقيم وادلمارسات التقليدية اليت تلعب دور كبَت فيها ويف بقاء نسبة مشاركة ادلرأة يف 

زلدودة. وتكمن  ادلفارقة يف ان حترر التعليم من قبضة الثقافة ونظرهتا للمرأة وقيم السمعة والشرف قد يرجع يف رلتمع كالسعودية إىل 
 غياب االختالط عن التعليم بدرجة كبَتة.

أن قيم العفة والسمعة والشرف من أكثر القيم (  (Antoun 1968وحول قوة القيم الثقافية العربية ادلرتبطة بسلوك ادلرأة يرى انتون 
 انتشارا يف اجملتمعات العربية التقليدية حيث يتوقع من ادلرأة مالزمة البيت واالبتعاد عن اجملال العام. 

ن ليس ىناك من شك بأن معظم الدراسات الكالسيكية الغربية تناقش احلجاب وإقصاء ادلرأة كممارسات لقيم وتعاليم اسالمية، انتو 
( يرى بأن كل ما ػليط بسلوك ادلرأة وحركتها من ضوابط وقيود ما ىي إال آلية لتطبيق Antoun 1969على سبيل ادلثال )

ادلعتقدات واألفكار على ادلمارسات، أو مبعٌت أخر موائمة القيم االسالمية مع الظروف وادلعطيات احمللية. وعلى العكس من النظرة 
بأن إقصاء النساء ىي عادة ؽلكن تتبع أصوذلا دلا قبل اإلسالم، حيث  10(1970العربية تناقش صاحل )الغربية لتفسَت واقع ادلرأة 

ع لنظرات أُبعدت النساء عن احلياة العامة يف كل من احلضارة الفارسية واحلضارة البيزنطية للتمييز بُت ادلرأة احلرة وادلرأة اجلارية اليت ختض
بالتايل غطاء الوجو واإلقصاء كممارسات تقوم هبا ادلرأة ادلسلمة ليست من اإلسالم ولكن العامة الفاحصة يف سوق اجلواري. و 

اف شلارسات تبناىا أوائل ادلسلمُت كنوع من االحتياطات االضافية حلماية ادلرأة يف رلتمع اجلزيرة العربية القدًن. ولكن ال بد من االعًت 
 كاس دلستوى تدين، انتماءات سياسية، تشريعات حكومية وفتاوى دينية.بأن لباس ادلرأة يف اجملتمع العريب اليوم ىو انع

تنظر دراسات غربية أخرى إلقصاء ادلرأة كموروث اجتماعي يستمد أصولو من الثقافة بشكل أساسي وليس من الدين، وىذه 
النساء باختالف الديانات اليت  الدراسات ىي اليت تناولت وضع ادلرأة يف شبة القارة اذلندية حيث تكاد تتقلص الفوارق بُت وضع

عن رلموعة ادلعايَت الثقافية اليت تقصي  11(Mandelbaum 1988تعتنقها رلتمعات شبة القارة اذلندية. يف دراسة منديلبوم )
( Mandelbaum 1988ادلرأة أو ختفيها حتت رداء محايًة لسمعة العائلة يف كل من اذلند، بنغالدش والباكستان، ينظر منديلبوم )
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نساء للبوردا على اهنا سلوك رمزي حلماية ادلرأة من اإليذاء الذي قد يوقعو عليها الرجال خارج أسوار البيت األمنو. ارتداء البوردا بُت ال
 اذلندوسيات بشكل خاص يشكل بنية العالقات بُت الرجال والنساء وػلد من اخلطر الذي ؽلكن انُتلحقو النساء للبناء الًتاتيب لألسرة.

القول أن األوضاع االجتماعية اليت تسمح مبرونة نسبية حلركة ادلرأة ىي تلك اليت حتتاج دلشاركة ادلرأة االقتصادية، ومن ىنا ؽلكن  ؽلكن
أكثر  أيضا القول أن اجملتمعات الريفية والبدوية أكثر تقبل لوجود ادلرأة خارج أسوار البيت، وبُت األسر الريفية اليت تفتقر دللكية زراعية

عالقة تبادلية بُت األيديولوجية والظروف ادلعيشية  12(Henquinet 2007األسر اليت تتمتع مبلكية زراعية. ترى ىنكوينت ) من
 وادلعطيات ادلادية، ولذلك أقصاء ادلرأة ليست شلارسة ألسر ادلدينة أو األسر ذات األوضاع االقتصادية ادلرتفعة، وإظلا ىو أيضا شلارسة

 ريفية لوسم الطبقة االجتماعية واذلوية وادلكانة الدينية لألسرة. 

يف دراستهما على بعض قرى نيجَتيا بأن احلاجة لعمل ادلرأة يف  13(Coles and Mack 1991اك )وجدت كل من كولز وم
األراضي الزراعية يقلص من شلارسات إقصاء ادلرأة إن مل يكن يلغيها دتاما. كذلك ىي األوضاع ادلعيشية وادلناطق السكنية للنساء 

يكن من ادلستحيل أن تتمتع النساءحبياة معزولة عن األخرين حيث تتقاسم الفقَتات يف ادلراكز احلضرية اليت جتعل من الصعب إن مل 
األسر السكن مع غرباء يف رلمعات سكنية ضيقة ويتنقلن خارج ادلنزل للبحث عن مصدر للرزق. يف ادلقابل وجدت كولز وماك 

(Coles and Mack 1991أن عزلة نساء الطبقة ادلتوسطة ونساء التجار وادلهنيُت ىي مؤشر )  على قدرة الرجل على توفَت
 احتياجات أسرتو دون احلاجة إىل عمل ادلرأة، وبالتايل يكون عزل النساء ىو الفاصل بُت األسر ادلقتدرة مادياً واألسر الفقَتة. يف ريف

يشية تكون العزلة وسم للنساء ادلتزوجات من رجال أغنياًء. وبالتايل ليست األوضاع ادلع14(Mernissi 2003ادلغرب كذلك )
 لألسرة اليت حتدد بقاء النساء داخل أسوار البيت أو تنقلها خارجو، إظلا أيضا السمعة وادلكانة االجتماعية اليت تسعى ذلا بعض األسر.

فهي ليست من مسات األسر الفقَتة، وإظلا مؤشر دلكانة األسرة ولذلك 15(Papanek 1971يعترب بابنك عزلة النساء ىي رفاىية )
أكثر صرامة بُت اسر الطبقة ادلتوسطة ادلتدنية اليت ىي حباجة للدخل اإلضايف الذي قد يوفره عمل ادلرأة من األسر  قد تأخذ أشكاالً 

 الغنية، خاصة أسر الطبقة ادلتوسطة ادلتدنية اليت مل ؽلضي وقت طويل على اكتساهبا ىذه ادلكانة. 

عي ادلتمثل يف مفهومي: عامل منفصل وزلمية رمزية، وجهة عن نظام الفصل النو  16(Papanek 1973تطرح دراسة أخرى لبابنك )
يل النظر ادلتمثلة يف أن العالقة بُت عزل ادلرأة والطبقة االجتماعية ىي عالقة رغم أعليتها مل حتضي باىتمام كايف من الباحثُت. فعلى سب

ألسر الطبقة ادلتوسطة ادلتدنية يف ادلراكز  ادلثال، عزل النساء وما يًتتب عليو من صعوبة احلصول على عمل خارج ادلنزل ىو مسو
احلضرية أو مدن جنوب أسيا، يف حُت أسر الطبقة الغنية ادلتحضرة رغم قدرهتا على حتمل تبعات عزلة النساء أكثر حتررا منها بسبب 

 التأثَت ادلتزايد الحتكاكهم بنمط احلياة الغربية والتعليم. 

رأة يف رلتمعات جنوب آسيا: فصل مادي للمساحة ادلعيشية وغطاء جسد ادلرأة ووجهها، ىناك مستويُت من العزلة تتعامل معها ادل
( تأثَتات نفسية ومادية papanek 1973ونفس ادلستويات تنطبق أيضا على اجملتمعات العربية. ذلذه ادلستويات كما ترى بابنك ) 

 يعكس اختالفاً يف تعامل الطبقات االجتماعية مع إقصاء ادلرأة.  على حركة ادلرأة وتنقلها. وأي اختالفات يف تطبيق أحدعلا أو كالعلا

حيث دتثل العباءة أو البوردا ادلستوى الثاين من اإلقصاء، حيث تسمح للمرأة باخلروج من العزلة والتحرك ولكن بنفس القواعد اليت 
التزامها الديٍت وأصوذلا احلضرية. كلما زاد سعر حتدد حركتها داخل ادلنزل. العباءة ىي رمز اجتماعي ظاىر عن طبقتها االجتماعية، 
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( رمزية Papanek 1973العباءة وأناقتها كلما حتدد هبا ادلستوى االجتماعي للمرأة. تعكس العباءة وغطاء الوجو كما ترى بابنك )
 خرين ذلذا الرداء.لعالقات معقدة بُت اجلنسُت بإشارات ولغة جسد، وحتدد ادلرأة والدور الذي تقوم بو كيفية استقبال اآل

أن ىناك فئتُت من الناس يستطيعون التحرر من قيود مفهومي الشرف والسمعة، علا   17(Pitt-rivers 1965تشَت بت ريفرز )
األغنياء ومن ليس ذلم شرف، إذ يتحرر من ليس ذلم شرف ألن مهما بلغت أفعاذلم فليس ذلم شرف ُيسلب منهم، يف حُت ؽلتلك 

يت تساعدىم على الدفاع عن شرفهم يف عيون األخرين، وأيضا ألنو وبشكل ما ؼلضعون لنظام قيمي ؼلتلف عن األغنياء األدوات ال
 غَتىم من اجلماعات والطبقات االجتماعية.

أن األغنياء لديهم قدرة على محاية الشرف أكثر من الفقراء، فنساء  18(Nikki and Beck 1978يرى كاًل من  نيكي وبيك )
يقضون معظم وقتهم داخل بيوهتم، يف حُت أن نساء الطبقة الفقَتة ونساء الريف يقضون جزء كبَت من يومهم يف اجملال الطبقة الغنية 

 العام، ىذا باإلضافة  لصغر حجم منازذلم فليس ىناك مساحة معيشية كافية حتميهم عن عيون الزائرين.

ع الطبقات االجتماعية، ولكن معانيو ختتلف باختالف الطبقات، يعد الشرف من القيم الثقافية ادلهمة يف اجملتمع السعودي جلمي
إىل عاملُت أساسيُت: النميمة بُت األقران والرأي العام،  19(Davis 1977ويرجع االختالف بُت الطبقات كما حددىا ديفس )

السيطرة على ما يعرفو األخرون حيث دتلك الطبقة ادلتوسطة والطبقة الغنية القدرة على ضبط رأي األخرين فيهم وذلك لقدرهتم على 
عنهم، فمن الطبيعي ذلم أن يعيشوا يف أحياء بدون إقامة أي عالقات مع جَتاهنم، وحيث أن السمعة ترتبط بدرجة كبَتة بعدم معرفة 

دتاماً بُت  األخرين باألسرة تصبح األسر القادرة على بقاء أمورىم اخلاصة بينها دون أن يسمع هبا أحد أسر ذات مسعة جيدة. والعكس
األسر الفقَتة اليت تعيش يف بيوت تضيق بعدد أفرادىا، متقاربة لبعضها البعض يكون من الصعب إن مل يكن من ادلستحيل أن تسيطر 

 على ما يعرفو األخرون عنها.

 فقر المرأة:

ثقافية، فعدم ادلساواة والتحيزات النوعية الفقر ظاىرة متعددة األبعاد، يتداخل يف تكوينها عوامل اقتصادية، ودؽلوغرافية واجتماعية 
 Wrigley-Asanteتلعب دوراً أساسيا يف توزيع وتقسيم ادلوارد بُت الرجال والنساء، ولذلك تعترب الكثَت من الدراسات النسوية )

2008)20 (Chant 2007)21 يف ضعف  األوضاع االجتماعية والثقافية مثل التقاليد األبوية ضمن العوامل الرئيسية ادلؤثرة
اإلمكانيات االقتصادية للمرأة، حيث يعمل البناء األبوي على مجيع ادلستويات الرمسية والالرمسية على حتديد ادلرأة يف مكانة أقل من 

، فالثقافة األبوية إىل جانب التحيزات النوعية حرمت النساء من فرص 22(Skalli 2001مكانة الرجل ومعتمدة اقتصاديا عليو )
تساوية مع الرجال، كما حرمتهم أيضا من معاملة متساوية يف الوصول إىل اخلدمات الصحية والسكنية وادلساعدات تعليم وعمل م
 االجتماعية. 

وبالتايل الفقر ليس ظاىرة متغَتة متعددة األبعاد فقط وإظلا أيضا ظاىرة نوعية، ليس فقط لكون نسبة النساء الاليت يعشن جتربة الفقر 
 ولكن ألن خربة النساء مع الفقر ختتلف عن خربة الرجال.تفوق نسبة الرجال 

اعتمدت بعض الدراسات التقليدية للفقرعلى اعتبار أن موارد األسرة تقسم بالتساوي بُت أعضائها، ولكن يف حقيقة األمر ؽلكن 
أن  23(Ruspini 2001لشخص ما أن يعاين من الفقر رغم كونو ينتسب لعائلة مقتدره وخصوصا النساء، كما تناقش روسبيٍت )
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لألسرة اساليبها حلماية أفرادىا من الوقوع يف الفقر، وىي مصدر مهم وفعال لدعم ومساندة أفرادىا من األطفال والنساء وكبار السن، 
ولكن من جانب أخر قد يكون ىناك صراع وتنافس داخل األسرة وبُت أعضائها، مصاحل متعارضة وعالقات قوة وسلطة متفاوتة 

 ل، فاألسرة مؤسسة طبقية، لصاحب ادلال رؤيتو يف كيفية توزيع واستخدام ىذا ادلال. وتقسيم عم

عن الكثَت من الشك حول سيادة آلية للتعامل  24(Pahl 1989تكشف دراسات إدارة ادلال داخل األسرة وبُت الزوجُت حتديدا )
ة إلدارة ادلال داخل األسرة، يظهر أنو يف احلاالت اليت مع دخل األسرة بُت الزوجُت تقوم على التساوي، وحيث أن ىناك ظلاذج متعدد

يكون الرجل ىو صاحب ادلال يكون توجهو ضلو توفَت احتياجاتو أكثر من توجهو ضلو توفَت احتياجات الزوجة، وبالتايل فأفراد األسرة 
 تهلكُت احملظوظُت.الواحدة ال تتساوى فرصهم يف موارد األسرة مقارنة بالرجال الذين ؽليلون ألن يكونوا ادلس

استخدام دخل األسرة كمعيار لقياس فقرىا ؼلفي الضعف والعجز االقتصادي الذي تعيشو ادلرأة، فاألسرة يف حاالت العوز والشدة 
تستثمر طاقاهتا يف جتميع موارد متعددة للدخل والنساء حتديدا. فادلرأة تضيف حجم كبَت من العمل الغَت رمسي كوسيلة للتكيف مع 

إذا كان الرجل ىو صاحب الدخل ادلتدين فأن فرصو يف إبعاد  25(Millar 1999ة ولزيادة دخل األسرة. ورغم ذلك تناقش )احلاج
أسرتو عن دائرة الفقر أعلى من فرص ادلرأة ذات الدخل ادلتدين، ومن تنجح من النساء يف محاية أسرىن من الفقر فإن ذلك لن يكون 

 يف ظل غياب دعم رمسي حكومي.

جت معظم دراسات الفقر يف اجملتمعات النامية على استخدام ادلنزل كوحدة لتحليل الفقر، فأي حتليل بُت اجلنسُت اعتمدتو لقد هن
 ,Deere)ىذه الدراسات ىو يف العادة للتمييز بُت ادلنزل الذي يعولو رجل وادلنزل الذي تعولو امرأة، يف حُت أن ديري واخريات )

Alvarado and Twyman 201226طرحن التساؤل حول مناسبة إعالة ادلنزل كمؤشر لدراسة االختالف النوعي يف الفقر، ي
ان إعالة ادلنزل متغَت غَت مرضي لقياس الفقر  Deere, Alvarado and Twyman 2012)وتناقش ديري وأخريات )

عيشي للمرأة داخل ادلنزل الذي يعيش والسبب أنو يقلص االختالف النوعي جلنس العائل للمنزل، كما انو ال يسمح بتحليل الوضع ادل
أن تركيز الربامج احلكومية وبرامج  27(Buvinic and Rao Gupta 1997فيو الزوجُت، ولذلك تعترب بوفنتش وراوو غوبتا )

ادلؤشرة  مؤسسات اجملتمع ادلدين على النساء العائالت يف اجملتمعات النامية للقضاء على الفقر مثَت للجدل وينقصو األدلة والرباىُت
 على فاعلية ىذا ادلدخل للقضاء على الفقر بُت النساء. 

، أوال: أن ادلنزل الذي تعولو إمراه يكون يف الغالب نسبة الغَت عاملُت 28ىناك أسباب متعددة الىتمام دراسات الفقر بالنساء العائالت
يا. ثانيا: عندما تكون ادلرأة ىي العائلة فهذا يعٍت دخل وادلعتمدين اقتصاديا على األخرين أعلى من نسبة العاملُت وادلستقلُت اقتصاد

أقل لألسرة خاصة وإن النساء يشكلن نسب اعلى يف البطالة، نسب أعلى يف األجور ادلتدنية ونسب أقل يف ادللكية سواء لرأس ادلال 
األسرة( أو مبحدودية فرص العمل فقط، أو العقار. ثالثا: ال ؽلكن إحلاق أسباب فقر النساء العائالت ببناء األسرة فقط )من يعول 

ولكن دمج العاملُت يزيد من فرص واحتمالية خربة األسرة مع الفقر والضغوط واذلشاشة. وذلك ألنالتمايز الثقايف لألدوار ادلتوقعة من 
زل مقارنة بالرجل ادلعيل، كما اجلنسُت تفرض على ادلرأة ادلعيلة القيامإىل جانب عملها خارج ادلنزل مبسئوليات وأدوار متعددة داخل ادلن

 أهنا أكثر عرضة للتمييز يف سوق العمل شلا غلعل خياراهتا ليس األفضل ذلا أو ألسرهتا.

كيف يقاس فقر النساء؟ يعد ىذا السؤال أحد األسئلة احملورية اليت هتتم هبا دراسات تأنيث الفقر، أو كيف تتغَت جتربة النساء على مر 
 ص النسويات بالدراسة والتحليل.الوقت موضوع تناولتو بع
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أن االفراد ينتقلوا بُت أشكال سلتلفة من األسر وادلنازل خالل حياهتا، ويلعبون أدوار  29(Ruspini 2001تناقش روسبيٍت )  
يعٍت أن الشخص ال يستطيع البقاء  30(Ruspini 2001سلتلفة داخل ىذه ادلنازل، فإذا كان تدين الدخل كما تقول روسبيٍت )

 دون االعتماد على شخص أخر، يف حال تغَتت ظروف احلياة.

فالطالق على سبيل ادلثال سوف يأخذ ادلرأة مباشرة إىل الفقر خاصة عندما يكون لديها اطفال يعتمدون عليها اقتصاديا، ولذلك  
لة معيشية مستمرة لبعض الناس ولكنها أيضا مؤقتة عند الكثَتين. فالوقت يشكل عامل أساسي يف حتليل الفقر، فالفقر قد يكون حا

وادلرأة أكثر عرضة من الرجل للتغَتات اليت حتدث على ادلستوى ادلعيشي وتلك اليت حتدث على مستوى سوق العمل، فالظروف 
معات العربية اليت تعاين من تدين عام يف ادلعيشية للمرأة تتغَت بعدم الزواج أو بزيادة نسبة الطالق، كذلك سوق العمل وخاصة يف اجملت

وزلدودية الفرص الوظيفية ادلتاحة ذلن،وبالتايل فادلرأة ادلطلقة واألرملة أكثر عرضة للوقوع يف الفقر من الرجل  31نسب النساء العامالت
 يف حالة الطالق أو الًتمل.

ضرورية لسوق العمل من ادلميزات األساسية للفقر يف ادلدن، تعترب اذلجرة الداخلية ادلصحوبة بتدين يف مستوى التعليم والقدرات ال
أن ما ؽليز الفقر يف ادلدن ليس التحضر وإظلا سوق العمل، ولذلك فاألسر اليت تفتقد إىل  32(Amis 1995حيث يكتب أميس )

فكلما زاد اعتماد األسرة على دخل نقدي ىي األكثر فقرا يف ادلدن خاصة على ضوء ارتفاع االحتياجات ادلعيشية واخلدمات. وبالتايل 
سوق العمل نقطة  33(Amis 1995النقد كلما شكل غيابة درجة ومستوى الفقر الذي تعانيو األسرة، ولذلك يعترب أميس )

اء االنطالق لفهم وحتليل الفقر يف ادلدينة، وعن أعلية مسات الفقر األخرى مثل إطلفاض مستوى التعليم، القيود االجتماعية والثقافية، بن
 بأن أعليتها يف مدى ارتباطها بتقييد فرص الفرد يف سوق العمل. Amis 199534)وشكل األسرة وإعتالل الصحة يرى أميس )

ىناك الكثَت من األسباب اليت تقف خلف إقصاء ادلرأة من التعليم على مستوى ادلدينة والريف معاً، فإطلفاض موارد األسرة، األعباء 
فتيات يف األسرة العربية ويف الريف حتديدا، غياب وسائل ادلواصالت والتنقل خصوصا يف ادلدن والثقافة األبوية ادلنزلية اليت تكلف هبا ال

تلك اليت مازالت تعطي أولوية لتعليم األبناء الذكور أو تسعى لتزويج الفتيات يف سن مبكرة مجيعها تساىم يف حتديد فرص ادلرأة يف 
 سوق العمل،

( أن إلطلفاص فرص Amis 1995يف دراستها عن فقر النساء يف ادلغرب و أؽليس عن اذلند ) 35(Skalli 2001تناقش سكايل ) 
التعليم وادلهارات الوظيفية تأثَت مباشر على ظلوذج حصر النساء يف سوق العمل القائم على إطلفاض األجور واإلستغالل، فحىت رغم 

لك مل يصاحبة ارتفاع يف نسبة نوعية األعمال اليت تساىم فيها ادلرأة ارتفاع نسبة حجم مشاركة ادلرأة يف سوق العمل إال أن ذ
وخصوصا تلك األعمال اليت تتساوى أجورىا مع الرجل. فادلرأة يف ادلغرب تشكل النسبة األكرب يف عمالة مصانع ادلالبس واألغذية 

تتغَت وختتلف من رلتمع ألخر إال انو من  لكوهنا أعمال ال تتطلب مهارات، رخيصة وغَت منظمة. ورغم أن طبيعة سوق العمل قد
 ختيل واقع معيشي حيث ال يكون لسوق العمل ومستوى الدخل تأثَت على الفقر. 36(Amis 1995الصعب كما يرى أميس )

 يعيش الرجال والنساء جتربة سلتلفة مع الفقر يف ادلدن، وذلك بسبب الضغوط والفرص احملدودة ادلتاحة للنساء، وأي حتليل لواقع
واجتاىات الفقر يف ادلدن البد من اعتبار االختالفات النوعية والالمساواة بُت اجلنسُت. بشكل عام وكما ترى ماسيكا وأخريات 

(Masika and others 1997)37  ىناك اجتاىُت اساسيُت يف سوق العمل: تأنيث سوق العمل، وغياب القوانُت ادلنظمة
ارتفاع مشاركة ادلرأة يف سوق العمل ؽلكن إحلاقو جزئيا بارتفاع الطلب على العمالة النسوية يف لألعمال العرضية ادلوقتو يف سوق العمل. 
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ادلصانع ويف جزءه األخر إىل سياسات التكيف ادلنزيل خالل فًتات الركود االقتصادي، ورغم أن دلشاركة ادلرأة يف سوق العمل تأثَت 
 ة إال أن أىم ما ؽليز ىذه ادلشاركة ىو إطلفاض أجورىا وأفتقارىا لألمان الوظيفي.إغلايب وزلوري على رفاىية وبقاء األسرة يف ادلدين

 

 االجراءات المنهجية للدراسة 

الىت دتثل عينة غرضية تعد الدراسة من الدراسات الوصفية ادلتعمقة ادلعتمدة على دراسة احلالة واحلالة ىف ىذه الدراسة ىى االخبارية 
 لتحقيق أىداف الدراسة واالجابة على تساؤالهتا.الجراء ادلقابالت ادلتعمقة 

 اإلخباريات

مت االستعانة بعشرين إخبارية من السيدات السعوديات تراوحت أعمارىن بُت السابعة والعشرين والستُت عاماً، مثلن عينة غرضية 
Purposive Sample قَتات السعوديات، مطلقة، إلجراء ادلقابالت معهن، مت احلرص على أن يكن شلثالت ألوضاع النساء الف

أرملة، مهجورة، إضافة إىل سيدات متزوجات واليكفي الدخل ادلادي ألزواجهن يف توفَت متطلبات احلياة األساسية، إضافة إىل التنوع 
دنا ادلكاين وتنوع األصول األسرية، عدا عن قابلية اإلخبارية للتحدث عن موضوع ال ؼللو من احلساسية كموضوع الفقر. وقد اعتم

خالل ادلقابالت على دليل أسئلة مفتاحية تتعلق بأوضاع اإلخباريات و تفاصيل حياهتن وطرق تعاملهن مع ظروف الفقر وواقع 
 نعرض فيما يلي أىم احملاور اليت خلصنا إليها واليت   اإلقصاء االجتماعي.

 مناقشة نتائج الدراسة:

 التفاوض على السلطة : قيم الفقراء في المدينة

حضور االخباريات قويًا يف كل تفاصيل احلياة اليومية ألسرىن، فكوهنن يضطلعن مبهمة تدبَت احلياة اليومية ػلتم عليهن أن يبدو 
يتخذن قرارات ذات تأثَت مصَتي على حياة األسرة يف الكثَت من األحيان. شلا ؽلكن من القول أن احلياة يف ظل الفقر قد ساعلت يف 

ادلبنية على أساس جندري يف إطار ادلنزل يف العديد من احلاالت، بصورة جعلتها دتيل لصاحل حصول ادلرأة  إعادة تشكيل عالقات القوة
سرة على ادلزيد من ادلرونة والقدرة على احلركة اليت أتاحت ذلا ادلساعلة الفعالة يف إغلاد احللول للكثَت من ادلشكالت اليت تتعرض ذلا األ

زيًا عن تفاصيل حياة األسرة. إن حياة الفقر وعلى الرغم من كوهنا رسخت األدوار التقليدية وعدم يف ظل غياب الرجل فعليًا أورلا
ادلساواة وعرضت ادلرأة دلواطن ضعف جديدة حبيث أصبحت تتحمل عبء الفقر على الرغم من أميتها وبطالتها عن العمل الذي 

رصًا رمبا تكون يف الكثَت من األحيان غَت متاحة للنساء من الطبقة تستطيع مبوجبو توفَت إحتياجات أسرهتا، إال أهنا أتاحت ذلا ف
 ادلتوسطة على سبيل ادلثال. 

إن تشكيكاً يف مجود أطروحة التبعية واخلضوع من قبل ادلرأة مقابل توفَت ادلال من قبل الرجل يف األوساط الفقَتة على وجو اخلصوص، 
أوضاع النساء الفقَتات أوالتقليل من واقع ادلعاناة يف حياهتن، كما ال يهدف إىل  ليس اذلدف منو تقدًن صورة تتسم باإلغلابية حول

تاحة ادلزيد الًتويج حلياة ادلرأة الفقَتة على أهنا احلياة ادلناسبة حلصول ادلرأة على مساحة من احلرية، أوالقول بأن الفقر ىوالبيئة ادلثالية إل
ل عالقات السلطة ادلبنية على أساس جندري واليت تعترب إحدى السمات األساسية من الفرص أمام ادلرأة شلا يسمح بإعادة تشكي



 

41 
 

للعائلة العربية، إال أن شواىدًا ال ؽلكن إغفاذلا تشَت إىل أنو وعلى الرغم من أن بعض احلاالت قد حصلن على نوع من االستقالل 
كن أن يطلق عليو توزيعًا جديدًا لألدوار ساىم يف حتمل ادلرأة بسبب الغياب التام للرجل عن حياهتا وحياة أسرهتا، شلا أدى إىل ما ؽل

مسؤولية الفقر وزاد من معاناهتا؛ إال أن ىناك حاالت قد دتكنت وعلى الرغم من وجود الرجل من أن حتقق تغيَتًا يف ميزان القوى 
 وتوزيع السلطة داخل ادلنزل. 

ريات على اعتباره أغلى ما تبقى ذلن يف حياهتن الصعبة، فالتخلي عنو لقد وردت كلمة الشرف والعيب يف حديث العديد من االخبا
يفقدىن قوة السمعة الطيبة اليت ػلافظن عليها أمام أنفسهن وأمام رلتمع اجلَتة، حيث ارتبط ىذا ادلفهوم باجلدل والتفاوض ادلستمر 

الفقَتة حول احلصول على قوت اليوم وسد فيما ؽلكن أن يكون "شريف" و" عفيف" وما ىو عكس ذلك، حيث تدور حياة ادلرأة 
 رمق احلاجة، وحول النضال القيمي الذي ختوضو لتحكم على ما غلوز وال غلوز من التصرفات أو عروض العمل أو طلبات الزواج.

وذلك  عامًا والذي كرر زلاوالت خطبتها عدة مرات، 65فقد رفضت احدى االخباريات  تزويج إبنتها من جارىم البالغ من العمر 
ا على الرغم من موافقة زوجها، وزلاولتو إقناع إبنتو بادلوافقة، وبالرغم من موافقة الفتاة، إال ان والدهتا دتكنت من الوقوف يف وجو ىذ

الزواج الذي تراه منايف للشرف، بأن تتزوج ابنتها الشابة من رجل مسن يستغل ضيق حاذلم، حيث قدمت االخبارية لزوجها والد الفتاة 
ومات غَت صحيحة من حديث أخت الرجل ادلسن، فاالخبارية استطاعت اقناع زوجها برفض الرجل ادلسن، مستعينة بادلقاومة معل

باحليلة والكذب واعتمدت فيها على النزعة القبلية لدى زوجها، حيث اختلقت قصة أن اخت العريس ذكرت ذلا )أن ػلمدوا اهلل اهنم 
 رفض الزواج.رضوا فيهم( شلا جعل الزوج يغضب وي

إبنتها كمرافقة إلبنة إحدى األسر ادليسورة اليت تعاين من مرض مزمن أعاقها عن احلركة دتاماً يف حُت رفضت احدى االخباريات عمل 
 على الرغم من موافقة والدىا الذي أصر على موافقتو وقام بتهديد االخبارية بالطالق إن مل توافق على ىذه الفرصة الذىبية بالنسبة لو.

ضة وكانت أسرة الفتاة ادلريضة ترغب يف أن حتضر ذلا مرافقة  تالزمها يف الفًتة الصباحية وىي أكثر الفًتات نشاطًا بالنسبة للفتاة ادلري
لاير يف الشهر مع توفَت ادلواصالت، وواجهت االخبارية  2000واليت حتتاج فيها إىل من يقوم مبساعدهتا اثناء جلسات العالج مقابل 

رفضها بأن قالت لو ىل اصبحت "ديوث" ؟، "إيش تقول للناس ال شافوا سيارة فارىة توقف كل يوم على بابك وتاخذ زوجها ب
 بنتك"

وىنا يظهر التزام االخبارية بالقوانُت االجتماعية والدينية وزلافظتها على شرف ابنتها ومسعة األسرة، كرد فعل على تقلص دور السلطة 
ليت كان من ادلمكن أن تتيح البنتها العمل. وتأيت مقاومة االخبارية لفكرة عمل ابنتها كمواجهة حلياة ادلدينة األبوية يف مرحلة األزمة ا

اليت قد تفرض عليها وىي الغريبة عنها ظروف عمل جتعلها يف مرتبة اجتماعية أدىن يف زليط اجلَتة ادلتواضع، حيث البيوت ادلتالصقة 
 ريف والبادية من زلدودي الدخل أو الفقراء.اليت يسكنها أغلب ادلهاجرين من ال

يف حُت يقود الوعي بالفقر وقلة ادلوارد والدخل احدى االخباريات أن ترفض رغبة زوجها باصلاب ادلزيد من االبناء واعالن رغبتها يف 
الزوج على زوجتو يتم استخدام مانع للحمل، ومع رفض الزوج إال أهنا دتكنت من تنفيذ رغبتها باالستعانة بأم زوجها، فسلطة 

تقويضها يف حال وجود حتالف نسائي خصوصًا اذا ما كان متمثال يف شخصية أم الزوج مبا ذلا من حق على ابنها يف تنفيذ أوامرىا 
 ورغباهتا.
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ا الذين تتزايد يلقي الفقر باحلمل األكرب على ادلرأة، فتصبح ادلسؤولة عن التصرف بالقليل ادلتاح ذلا، وىوما يضعها يف مواجهة أبنائه
متطلباهتم يومًا بعد يوم، فأبناء الفقَتات على عكس الكثَتات منهن نشأوا يف ادلدينة، حيث تغلبت ثقافة االستهالك على مظاىر 
احلياة فيها، وإنتشرت األسواق التجارية الكربى ادلعروفة بادلوالت اليت تعرض البضائع ادلختلفة بطرق جذابة، وتنوعت وسائل الًتفيو، 
وإنتشرت مطاعم الوجبات السريعة، وتغَتت األذواق، وساىم اإلعالن عن البضائع يف وسائل اإلعالم ادلختلفة بالتعريف عن السلع، 
وإجتو اجملتمع على إختالف شرائحو اإلجتماعية ضلواإلستهالك كداللة على ادلكانة االجتماعية، شلا يضعهم يف مواجهة إغراء احلصول 

من أصدقائهم وأقربائهم ػلصلون عليو بدون عناء، أوبدون مساع النصائح واحلكم اليت تلقيها عليهم أمهاهتم  على ما غلدون الكثَت
ى واليت حتثهم فيها على القناعة والصرب وإنتظار الفرج،  شلا ساىم يف أن يلقي األبناء باللوم على أمهاهتم ألسباب تتنوع ما بُت لوم عل

عدم توفَت ادلتطلبات، أوعلى عدم العدالة يف توزيع ادلال، أوعلى إصلاب ادلزيد من األبناء الذين تضيق الزواج برجل فقَت، أواللوم على 
 هبم ادلنازل وتقل بسببهم كفاية ادلوارد.

تتفق االخباريات على أنو بالرغم من صعوبة أحواذلن اال أهنن يقمن بتوفَت بعض الكماليات ألبنائهن وبناهتن، ويربرن ذلك باخلوف 
يهن من استغالل حاجتهن، حيث تشَت احدى االخباريات أهنا حترص على توفَت احتياجات ابنتها من ادوات مكتبية أو ىاتف عل

 متنقل فهي ختشى أن يقودىا احلرمان حملاولة البحث عن مصدر آخر، كأن تتعرف على شاب يوفر ذلا احتياجاهتا ويعبث بشرفها.

 عالقات الجيرة ووصمة العوز: 

َتة مصدرًا مهما من مصادر ادلساعدات اليومية العاجلة، ماديًا ومعنويًا ومعرفيًا أيضاً، حيث تلجأ اإلخباريات جلاراهتن يف تشكل اجل 
أحوال كثَتة وبشكل يومي، وباألخص عند الطلبات البسيطة كبعض األغذية أو مبالغ قليلة من ادلال أو بعض األدوات ادلنزلية كأواين 

لن متنفساً حيث تقوم اإلخباريات بتفريغ جزء من العبء النفسي للفقر جلاراهتن القريبات منهن واليت جتمعهن الطبخ، كما أهنن يشك
معهن عالقات صداقة، شلا يساىم يف تعزيز التوازن النفسي لديهن. ويعترباجلَتان أيضًا مصدرًا من مصادر ادلعلومات يستفاد منو يف 

و، عدا عن معرفة أماكن السلع ادلخفضة ورخيصة الثمن، فضاًل عن ادلساعدة يف عملية معرفة جهات الدعم وإجراءات احلصول علي
ادلواصالت اليت تشكل عائقاً مهماً يقلل من إمكانية الوصول دلصادر الدعم، فعبارات مثل: "قالت يل جاريت"، "وصلٍت ولد جَتاننا"، 

ي عبارات متكررة تدل على أعلية رلتمع اجلَتة ودوره كداعم "طلبت من جاريت"، "إشتكيت جلارايت" و "وصيت جاريت تشًتيلي" ى
 أساسي .

وغالبًا ماتكون ظروف اجلَتة متشاهبة، األمر الذي يسمح بتكوين نوع من الًتابط والتقارب على مستوى اجلَتة قد يصل إىل درجة  
عالية من القوة، إال أن األمر ليس على ىذه الصورة أحياناً، إذ يوجد يف زليط اجلَتة من ىم أفضل حااًل على ادلستوى ادلادي ومن ال 

التعاون مع اآلخرين، وقد تقف حواجز كاللغة بُت السعوديُت وغَت السعوديُت واالختالف يف األصول بُت  يبدون أي رغبة يف
 السعوديُت أنفسهم كعائق دون حتقيق تلك الروابط.

ى أسرة وتشَت األخباريات إىل أهنن يلجأن إىل ادلساعدات العائلية، خصوصاً يف وقت األزمات الطارئة اليت قد يكون ذلا وقع كارثي عل
الفقَتة كالتهديد بالسجن أو الطرد من ادلنزل، حيث تعمل القيم العائلية كالتكافل العائلي والًتاحم كمحرِّك ذلذه ادلساعدات وكأساس 
ترتكز عليو ادلرأة عند طلبها للمال. ولكن ىذه اخلطوة ال تعمل بشكل فعال يف الكثَت من األحيان وحىت يف حالة صلاحها فإهنا تتحول 

مصدر إزعاج ورمبا تسبب العديد من اخلالفات العائلية، حيث تتساوى يف الغالب ادلستويات االقتصادية وخصوصًا لدى أقرباء  إىل
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الدرجة األوىل، ويصبح االقتطاع من أموال األقرباء مبثابة حرمان ألسرىم، شلا يؤثر على استعدادىم لتقدًن ادلساعدات أو االمتناع عن 
 د الفقَتة نفسها يف أغلب األحيان يف حالة من العزلة واجلفاء األسري بسبب حاجتها ادلستمرة.تقدؽلها دتاماً، وجت

 حرية الحركة: تالشي مظاهر اإلقصاء في حضور الفقر والحاجة

رأة يف يعمل التضييق على حرية احلركة لدى النساء كإحدى اآلليات اليت ترسخ من خالذلا األنظمة البطريركية سلطتها لضمان إبقاء ادل
معزل عن اجملال العام الذي يصبح فضاًء ذكورياً بامتياز، حبيث تعد حتركات ادلرأة فيو غَت مقبولة وتشكل مصدر إزعاج ينبغي السيطرة 

 عليو، وذلك بتقنُت حركة ادلرأة واحلد منها وربط السيطرة على حركتها باستمرارية النظام االجتماعي الذي حتتل ادلرأة أدىن درجاتو. 

قد ساعلت التغَتات االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع السعودي من احلد من سطوة النظام البطريركي حبيث مل يعد قادرًا على و 
مقاومة آثار تلك التغَتات احلاصلة يف حياة ادلرأة وخصوصا يف ادلدن، حيث ساىم التعليم والعمل يف اجملتمع احلديث يف هتيئة فرص 

زمت ادلنزل لسنوات طويلة كجزء من نظام عزل ادلرأة عن احلياة العامة يف ادلدينة، على عكس النساء يف القرى خروج ادلرأة بعد أن ال
ىذه التغَتات وعلى  .38والبوادي، حيث تساىم ادلرأة يف عملية االنتاج كفاعل رئيسي شلا يتيح ذلا اجملال للحركة بشكل أكثر مرونة

بشكل فعال يف تقويض أركان النظام البطريركي الذي يستمد قوتو من ادلوروث الثقايف واالجتماعي الرغم من أعليتها إال أهنا مل تساىم 
 إضافًة إىل صعوبة احلركة يف ادلدينة اليت تتقيد فيها حركة ادلرأة قسراً بسبب غياب وسيلة ادلواصالت اليت دتكنها من التحرك حبرية. 

إن حتمل معظم االخباريات مسؤولية البحث عن مصادر إضافية للدخل وصلاحهن يف احلصول على مداخيل مادية تتخذ صفة 
االستمرارية يف بعض األحيان معتمدات بذلك على قدراهتن الفردية وصلاحهن يف تكوين شبكات إجتماعية، قد ساىم يف إحداث 

لى حرية احلركة لديهن بصورة جتعل من ادلمكن القول أن الرجل أصبح يدفع ادلرأة دفعاً بعض التغَتات اذلامة يف مسألة إحكام الرجل ع
يف العديد من احلاالت للخروج واالحتكاك بالرجال أحياناً، من أجل توفَت ادلال الذي ينتهي بو األمر إىل احلصول عليو أوعلى جزء 

لسابق أمراً ال ؽلكن قبولو أوالتجاوزعنو، فالقيام مبا ؽلكن أن يطلق عليو منو يف أفضل األحوال، متسازلاً يف ذلك مع ما كان يعده يف ا
إىل "التسول ادلقّنع" أصبح جزءاً من واقع حياة ادلرأة الفقَتة تقوم ادلرأة بو مبوافقة وتشجيع من الرجل الذي غلد حترجاً من تعريض نفسو 

تمع اليو كرجل فشل يف القيام مبسؤولياتو األسرية اليت تقتضي منو مذلة احلاجة وسؤال الناس، إضافًة إىل محاية نفسو من نظرة اجمل
 البحث عن مصادر دخل إضافية اليستطيع إغلادىا يف ظل إفتقاره إىل ادلهارات ادلناسبة للقيام بذلك.  

ع مؤسساتو، فهي دتلك معرفة العام والتعامل م اجملالادلرأة الفقَتة حلرية احلركة يف تعزيز قدرهتا على التصرف يف  امتالكساىم ولقد 
واسعة بالبيئة احمليطة هبا، وباإلجراءات احلكومية اليت تتعلق حبصوذلا على ادلساعدات الرمسية أوتسجيل األبناء يف ادلدارس أومتابعة 

معرفة جيدة  هامواعيد ادلستشفيات، عدا عن معرفتها بأسعار السلع وأماكن تواجدىا بأسعار تتناسب مع ميزانيتها، فضاًل عن إمتالك
 بالشوارع والطرقات وأحياء ومرافق ادلدينة ادلختلفة وخصوصاً يف ادلناطق احمليطة هبا. 

 خاتمة :

كسرت ادلرأة الفقَتة العديد من القوالب اجلاىزة اليت طادلا وصفت هبا النساء يف اجملتمع السعودي، حيث  مت تصويرىن على أهنن 
من قهر ودتييز، كما ساعلت يف تأكيد االعًتاضات اليت ساقتها اثنوغرافيات نسويات مثل ليلى  ضحايا قليالت احليلة أمام ما يواجهن
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أبو اللغد حول حقيقة أوضاع النساء يف اجملتمعات اإلسالمية شديدة اخلصوصية، حبيث ابتدعت النساء الفقَتات، كغَتىن من النساء 
الذي يعشن فيو، وىي أيضًا متالئمة مع طبيعة وضعهن ومكانتهن داخل  السعوديات، أشكااًل من ادلقاومة ىي وليدة السياق اخلاص

حسمت ادلرأة الفقَتة عمليًا كل ىذا اجلدل حول قدرة عالقات القوة اليت حتكم وضع ادلرأة يف اجملتمع السعوي. وعلى أية حال، فقد 
يف اجملتمع، حبيث قدمت  مازال مل ػلسم فكريًا ونظرياً  ادلرأة على ادلقاومة والبقاء واالستمرارية يف ظل ظروف غَت منصفة، يف حُت أنو

بل اختذ طريقًا ذرائعياً  مواجهة، أووجهًا من أوجو اعًتاض ادلرأة على أوضاعها ولكن من دون أن يتخذ ىذا االعًتاض صبغة حتدي 
 مسح ذلا باالستفادة من ادلوارد ادلتاحة ذلا.

أحد أشكال ىذه ادلقاومة دتثل يف قدرة ادلرأة الفقَتة على فرض حضورىا وتعزيز مكانتها داخل األسرة على الرغم من افتقارىا لألدوات 
 مت تقييده من قبل الدولة واجملتمع على حد سواء،العام الذي  اجملالادلساندة لذلك، كما جتلى األمر بوضوح يف قدرهتا على اقتحام 

حبيث استطاعت احلصول على تنازل ضمٍت من  تتقاطع فيها أمور ادلسموح وادلمنوع على ادلرأة، وع عملية تفاوضوالذي ىو موض
وحصلن على حرية حركة أكرب  الرجل عن دوره األساسي كمصدر للدخل ومالك للثروة ومتحكم بوضع النساء داخل ادلنزل وحبركتهن،

وحتقيق متطلبات احلصول عليو واليت تستلزم اخلروج وطلب ادلساعدة، مستفيدات من  ضمنتها ذلن احلاجة ادلتزايدة للحصول على ادلال
شلا ساىم يف دتكينها من التحكم نسبياً يف حرية حركتها للوصول للمصادر ادلادية شبكة عالقاهتن االجتماعية اليت تساىم يف توفَتىا، 

لك يف تطوير اسًتاتيجيات بقاء دتكنها من االستمرار يف رلتمع ػلمل والقانونية اليت تسمح ذلا بتلك احلركة. حبيث استفادت من كل ذ
 الكثَت من السمات اليت جتعل من وجود امرأة فقَتة سعودية فيو أمراً بالغ الصعوبة. فعندما يتسم اجملتمع بصورة ظلطية تصور أفراده على

الفقراء قبل غَتىم، وىو رلتمع ختضع ادلرأة فيو لعالقات أهنم يعيشون حياة الًتف والرفاىية ادلطلقة، يصبح الفقر وصمة يشعر هبا 
سلطة أنتجت يف سياق اجتماعي تارؼلي لتصبح األكثر تطرفاً من بُت عالقات السلطة بُت النساء والرجال يف اجملتمعات احلديثة، وىو 

أعلية ساعلت يف توسيع دائرة  يف ذات الوقت رلتمع استهالكي تتوفر فيو منتجات أكسبتها الدعايات وطرق الًتويج ادلختلفة
سلع استهالكية بعينها يشعر من ليس لديو القدرة على امتالكها أو توفَتىا بالعجز  الضروريات احلياتية، لتشمل الرغبة يف دتلك

 واحلرمان.

 :التوصيات

تسرهبن من ادلدارس يف مراحل تعليمية أواًل: على الرغم من رلانية التعليم يف ادلملكة إال أن الكثَت من الفقَتات ىن إما أميات أو مت 
مبكرة، من أجل ذلك غلب االىتمام بتعليم فتيات األسر الفقَتة وضرورة وضع اآلليات اليت تضمن إكماذلن لتعليمهن، مثل وضع 
برامج توعية لألسر وللنساء على وجو اخلصوص، وربط تعليم الفتيات بامتيازات حتصل عليها األسر من أجل تشجيعهم على 

 الىتمام بتعليم بناهتم.ا
ثانياً: االىتمام بالتعليم اجملدي كالتعليم ادلهٍت والفٍت مع ضمان احلصول على التدريب والتأىيل الذي يتناسب مع احتياجات 

 ومتطلبات الفرص ادلتاحة يف سوق العمل. 
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 والتوسع العمل، لسوق الوصول عملية وتسهيل ذلك، حتقيق من دتنع اليت العقبات وتذليل ادلرأة، عمل فرص بزيادة االىتمامثالثاً: 
 ادليسرة، القروض على احلصول تسهيل خالل من واإلنتاج العمل يف ادلرأة مشاركة تضمن واليت للدخل، ادلولدة ادلشاريع توفَت يف

 حها.صلا يف وتساعد تدفعها اليت اآلليات وتوفَت التوزيع، أسواق إىل والوصول الصغَتة، بالصناعات ادلتصلة خاصة
رابعاً: زيادة سلصصات الضمان االجتماعي اليت ال تتناسب مع تكاليف ادلعيشة ومتطلبات األسر وخاصة يف ادلدن، وضرورة ضمان 
حصول النساء على مستحقاهتن، مع ضرورة القيام مبسح شامل لألسر الفقَتة، لتحديد األسر األكثر فقرًا واليت حتتاج إىل تدخل 
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