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املرأة العمانية ىلع طريق التكافؤ
جورج ساسين

منى القرطوبية *

منذ تويل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -رحمه اهلل -مقاليد احلكم يف البالد واملر�أة كانت وما زالت يف طريق امل�ساواة املُتدرجة مع الرجل يد ًا بيد ،حيث اعتربها
جاللته اجلناح الثاين للوطن ،والذي بدونه ال حتلق ُعمان يف �سماء النمو واالزدهار ،بل تظل ك�سرية ،ال تقوى على التحليق .ولكي يرى العامل املعا�صر جهود ال�سلطنة
املبذولة يف �سبيل حتقيق مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة و�إعطاء املر�أة كامل حقوقها يف جميع امليادين ،و�إجنازاتها طوال �سنوات من الزمان م�ضت ،وت�أثري ذلك لعقود
قادمة مزدهرة بثمرات التكاف�ؤ والعدالة ،ي�أتينا كتاب (املر�أة ال ُعمانية على طريق التكاف�ؤ).

�صدر الكتاب عن دار الن�شر الفرن�سية «الرماتان» ،وهو
�ضمن �سل�سلة كتب ت�أتي تباعاً بعنوان «نظرات متالقية
ح��ول ع�م��ان» ،ي�ت��وىل �إدارت �ه��ا ال��دك�ت��ور ج ��ورج �سا�سني،
ممثل وزارة الإع�ل�ام ال ُعمانية يف فرن�سا .وتهتم هذه
ال�سل�سلة بت�سليط ال�ضوء على �سلطنة عمان باعتبارها
بلدًا يلعب يف املنطقة دورا مركزيا متحفظاً يف �آن واحد؛
مم��ا يعطي ه ��ذا ال�سل�سلة �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة ع�ن��د ال�ق��راء
الناطقني بالفرن�سية للك�شف عن بع�ض اجلوانب التي
قد تثري ف�ضولهم حولها فيما يخت�ص ببلد له تاريخه
ال�ع��ري��ق وح���ض��ارت��ه امل�تر��س�خ��ة ع�ل��ى م ��دى ق ��رون من
الزمان.
وي �ق��ع ال�ك�ت��اب يف �� 120ص�ف�ح��ة ،و ُي �ع��د الأول باللغة
الفرن�سية �شارحاً حقوق امل ��ر�أة العمانية ،وواجباتها،
واملكانة التي حظيت بها منذ ت��ويل �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -رحمه اهلل -مقاليد احلكم
يف البالد .كما ا�ستند الكتاب �إىل �أوراق العمل املقدمة
يف م�ؤمتر نظمه �سعادة ال�سفري ال�شيخ الدكتور غازي
ال��روا���س� ،سفري ال�سلطنة ل��دى فرن�سا بالتعاون مع
جمعية ال�صداقة م��ع عمان يف جمل�س ال�شيوخ يف 22
�أكتوبر .2018
اب�ت��د�أ الكاتب كتابه مبقتطف م��ن خ�ط��اب �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد يف افتتاح ال��دورة
ال�سنوية ملجل�س عمان ع��ام 2009م( :لقد �أولينا ،منذ
ب ��داي ��ة ه ��ذا ال�ع�ه��د اه�ت�م��ام�ن��ا ال �ك��ام��ل مل���ش��ارك��ة امل ��ر�أة
العمانية ،يف م�سرية النه�ضة املباركة فوفرنا لها فر�ص
التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها يف
املجتمع ،و�أكدنا على �ضرورة �إ�سهامها يف �شتى جماالت
التنمية ،وي�سرنا ذلك من خالل النظم والقوانني التي
ت�ضمن حقوقها وتبني واجباتها ،وجتعلها ق��ادرة على
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حتقيق االرتقاء بذاتها وخرباتها ومهاراتها من �أجل
بناء وطنها ،و�إعالء �ش�أنه.
ونحن ما�ضون يف هذا النهج� ،إن �شاء اهلل ،لقناعتنا
ب ��أن ال��وط��ن يف م�سريته امل�ب��ارك��ة ،يحتاج �إىل ك��ل من
الرجل واملر�أة فهو بال ريب ،كالطائر الذي يعتمد على
جناحيه يف التحليق �إىل �آف��اق ال�سماوات ،فكيف تكون
حاله �إذا كان �أح��د هذين اجلناحني مهي�ضا منك�سرا؟
هل يقوى على هذا التحليق؟).
وي�ح���س��ب ل�ل�ك��ات��ب ه ��ذه االن �ط�لاق��ة امل��وف �ق��ة من
خطاب جاللته ك ُمقدمة لكتاب ي�ستعر�ض حقوق املر�أة
العمانية ومكانتها يف بلد �أ�س�س قواعد نه�ضته احلديثة،
و�أقام دعائمها القوية جاللته ،لتبقى من بعده را�سخة
قوية �أمام �أي فنت وعقبات رجاال ون�ساء يدا واحدة نحو
التقدم.
وا�ستند الكاتب كتابه -كما ذكرنا �سابقا� -إىل عر�ض
الأوراق واملداخالت املقدمة يف امل�ؤمتر ،مبتدئا مبداخلة
رئي�س جمموعة ال�صداقة مع دول اخلليج ال�سيناتور
جان ماري بوكل كمقدمة لكتابه ،والتي بعنوان «عمان
منوذج �إيجابي لتنفيذ حق املر�أة»� ،أكد فيها على املوقع
اجل �غ ��رايف واال� �س�ترات �ي �ج��ي امل�م�ي��ز لل�سلطنة ،وو��ض��ح
�أ َّن عُمان كانت �أول دول��ة من �أ�صل  6دول CBEPS
تعرتف بحق املر�أة يف الت�صويت ،كما �أكد على �أن الرجل
�أي�ضاً يف عُمان يعترب �أمنوذجاً �إيجابياً لتطبيق حقوق
امل� ��ر�أة .وت�سليط ال�سيناتور ال���ض��وء على دور الرجل
يعطي ��ص��ورة �صادقة للحياة املتناغمة التي يحياها
العمانيون يف ظل حكومة ت�سعى جاهدة لتحقيق مبد�أ
العدل وامل�ساواة يف جميع نواحي احلياة.
ثم تال ذل��ك عر�ض لكلمة �سعادة ال�سفري الروا�س
كمداخلة عامة هن�أ م��ن خاللها امل ��ر�أة العمانية بيوم

املر�أة العمانية ،والذي ي�صادف ال�سابع ع�شر من يناير
من كل عام ،كما �أكد على دور امل��ر�أة العمانية ك�شريكة
يف التنمية يف �سلطنة عمان ،ومو�ضحا دورها يف تاريخ
عمان منذ ال�ق��دم ،حيث �أ��ش��ار فيها �إىل امللكة �شم�ساء
التي حكمت البالد قبل � 6000سنة ،طارحاً ت�سا�ؤال يفتح
�آفاق احل�ضور ملجال �أو�سع ملعرفة مكانة املر�أة العمانية
ودورها بقوله� :إذا كان هذا هو و�ضع املر�أة العمانية قبل
� 6000سنة ،فماذا عن من�صبها اليوم؟ تاركا ملن بعده من
املتحدثني يف الندوة الرد على هذا ال�س�ؤال من خالل ما
�سيعر�ضونه من بعده.
وناق�ش الرئي�س املنتدب يف جمموعة ال�صداقة مع
ال�سلطنة ال�سيناتور بيار ميديفييل مو�ضوع «امل�ساواة
م�ن�ع�ط��ف اج�ت�م��اع��ي وم� �ت ��درج» ،حت ��دث ف�ي��ه ع ��ن ك��ون
�سلطنة عمان هي �أول دول��ة يف منطقة اخلليج �أعطت
امل��ر�أة حق الت�صويت يف الت�سعينيات ،فقد �أعطت املر�أة
حقوقها مبوجب القانون .كما بني �أن �سلطنة عُمان
ت�سري نحو طريق امل�ساواة بطريقة طبيعية وتدريجية.
وهنا جند �أن ال�سيناتور ربط ما بني تقدم ال�سلطنة
يف جمال �إعطاء املر�أة حلقوقها يف جميع امليادين ،وبني
ال�صفات التي عرفت عن ال�سلطنة يف املنطقة بو�صفها
بلدا ات�سمت قيادته باحلكمة والقوة وال��روح املتجددة
مع املحافظة على تقاليدها التي ال تتنافى مع كونها
بلدا ت�سعى للحداثة والتطوير.
كما ع��ر���ض م��ؤل��ف الكتاب حما�ضرة نائبة رئي�س
جمل�س الدولة الدكتورة �سعاد اللواتية ،والتي حملت
ع �ن��وان (امل � ��ر�أة يف م���س��ار التنمية ال�ع�م��ان�ي��ة) ،قدمت
م��ن خاللها ر�ؤي ��ة بانورامية وحتليال مف�صال للدور
املركزي للمر�أة العمانية يف التنمية ال�شاملة لل�سلطنة.
مبينة قوة ومتانة العالقات العمانية الفرن�سية على
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مر التاريخ ،كما قامت بالتعمق يف مو�ضوعها من خالل
ط��رح ث�لاث��ة حم ��اور �أ�سا�سية ه��ي� ،سيا�سات احلماية
االجتماعية التي ت�ستفيد منها امل��ر�أة العمانية ،بينت
فيه على �أن النظام الأ�سا�سي للدولة الوارد يف املادة 17
منه ن�ص على �أن جميع املواطنني مت�ساوون مبوجب
القانون يف احلقوق والواجبات ،وهو الأ�سا�س الأ�صلي
الذي يعترب مبثابة الأ�سا�س للقوانني الت�شريعية داخل
ال�سلطنة ،وهو مبد�أ �أك��دت الدكتورة على �أن��ه مل يكن
غائباً منذ �أن ت��وىل جاللة ال�سلطان قابو�س -رحمه
اهلل -مقاليد احلكم عام 1970م .وامل�شاركة املجتمعية
يف تعزيز دور املر�أة العمانية يف جماالت التنمية ،ودور
جمل�س الدولة يف تطوير ال�سيا�سات والقوانني املتعلقة
بحقوق امل ��ر�أة ،وق��د �أك ��دت ال��دك�ت��ورة �سعاد على جناح
املر�أة العمانية يف حتويل الن�صو�ص القانونية الب�سيطة
�إىل ممار�سات ملمو�سة ،وم��ن ث��م فهي متثل ح�ضورا
فاعال وب��ارزا يف جمتمعها على جميع امل�ستويات ،كما
ت ��رى ال��دك �ت��ورة ��س�ع��اد �أ َّن التعليم وال �ت��دري��ب �أف�ضل
�سبيل لتحقيق االزدهار والتقدم للمر�أة العمانية ،وهو
م��ا تعمل عليه ال�سلطنة يف ط��ري��ق التنمية ال�شاملة
ملواطنيها �سواء رج��اال �أو ن�ساء ،ولذلك جند �أن امل��ر�أة
العمانية احتلت مكانة مهمة يف جميع الأماكن وعلى
جميع امل�ستويات ،مبا يف ذلك املجال الع�سكري ،ودخلت
جمال الفنون ب�أ�شكالها الأكرث تنوعا.
ث��م ت�لا ذل ��ك ورق ��ة ل�ل��دك�ت��ورة �صفية ال���ش��رج�ي��ة،
حم��ا��ض��رة يف كلية التكنولوجيا يف م�سقط ،بعنوان:
(جت��رب��ة الهجرة ومت��ازج ال�ث�ق��اف��ات) ،وت��رى الدكتورة
�صفية ال�شرجية �أن ت��رك الأر� ��ض واالل�ت�ق��اء ب�شعوب
�أخرى �أدى �إىل اكت�ساب مهارات وتعليم متنوع ا�ستفاد
منه العديد من الفتيات والن�ساء العمانيات ،كما �أكدت
فيها على �أن تعليم وتدريب ال�شباب العماين ب�شكل عام،
والبنات وامل ��ر�أة العمانية ب�شكل خ��ا���ص ،ه��و يف �صميم
اجلهد الوطني ،م��ؤك��دة على دور البعثات التعليمية
التي تر�سلها ال�سلطنة �إىل خ��ارج البلد دون التمييز
بني الرجال والن�ساء .وقد ج��اءت ورقتها للربط بني
جتربة الهجرة من و�إىل �سلطنة عمان ،وبني دور املر�أة
العمانية يف املجتمع ال�ع�م��اين ،ودور ه��ذه ال�ه�ج��رة يف
اكت�ساب امل ��ر�أة العمانية ثقافة وتعليم متنوعني ،من
خالل ما مر به العمانيون من عدة �أجيال يف تعاي�ش
مع ثقافات لغوية خمتلفة .حيث من امل�سلم به �أنه من
خ�لال ه��ذه ال�ه�ج��رات جنحت املجتمعات العمانية يف
بناء ازده��اره��ا من خالل م�ساهمة امل��ر�أة ،واجلمع بني

جميع امل �ج��االت ال�سيا�سية ،واالق�ت���ص��ادي��ة والإداري� ��ة،
وو�سائل الإعالم ،وعامل الثقافة والفن.
ثم ت�أتي مداخلة الوزير ال�سابق ،وع�ضو املجل�س
الد�ستوري ال�سابق بيار جوك�س ال��ذي ب��د�أه��ا بو�صفه
ل ُعمان« :اجلمال له عنوان� ،إنه عُمان» معتربا اكت�شافها
م��ن جميع ال�ن��واح��ي مطلباً مهماً يجب �أن ي�سعى له
الفرن�سيون ،كما �أكمل مداخلته بطلب قدمه بقوله:
(�أط �ل��ب م��ن حكومتي �أن ت�ستنري م��ن خ�برة �سلطنة
ُع �م��ان يف جم ��ال ال�ت���س��ام��ح وح �ق��وق امل � ��ر�أة) ،وه ��و ر�أي
يحت�سب لبلد الت�سامح من وزي��ر �سابق �سيا�سي خبري
يرى �أن ال�سلطنة منارة يقتدى بها بني بلدان العامل
�أكمله كبلد ت�سامح وعدل وم�ساواة بني املر�أة والرجل.
وج��اءت اخلامتة مع ال��وزي��رة املفو�ضة ال�سابقة ع�ضو
جمل�س ال�شيوخ هيلني كونواي ـ موريه (املر�أة العمانية
عرب التاريخ) ،حيث �أكدت على �أن الدولة املنفتحة تقا�س
�أو ًال وقبل كل �شيء باحلقوق املمنوحة للمر�أة ،وهذا ما
ر�أت��ه يف نهج �سلطنة عمان من خ�لال الأوراق املقدمة
يف امل�ؤمتر ،كما �أ�شادت بنهج ال�سلطنة يف الت�أكيد على
التعليم لأنه ينتقل يف املدر�سة ويف الأ�سرة ،ب�شكل عام
ترى �أن الأم هي التي تدعم وت�شجع وحتفز وت�شرف،
حتى لو كانت قد ح�صلت على احلد الأدنى من التعليم.
ويف اخلتام عزز امل�ؤلف الكتاب مب�ستندات ودرا�سات
و�إح �� �ص��اءات ع��ن الن�ساء ال�ل��وات��ي طبعن تاريخ عُمان
وال�ن���س��اء الطليعيات يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،وكذلك
املكرمات يف جمل�سي ال�شورى والدولة� ،أعدها كل من
نائب مديرة دائ��رة البحوث االجتماعية والثقافية يف
جمل�س الدولة �سلطان اخلرو�صي والباحثة االجتماعية
يف هذه الدائرة �صفاء بنت نا�صر اخلرو�صية ،ودائ��رة
الإعالم والتوا�صل يف جمل�س الدولة.

تعليم الأطفال ال�صغار وامل�شاركة يف التنمية؛ وبالتايل
�إن�شاء �شركة عائلية جتارية .كما �ضربت مثا ًال على دور
ال�سيدة موزة بنت �أحمد بن �سعيد البو�سعيدية ،والتي
لعبت دورا ع�سكريا و�سيا�سيا حا�سما يف تاريخ �سلطنة
ع�م��ان يف ف�ت�رة ذروة ت��دف��ق ال �ه �ج��رات ،و�أي �� �ض �اً ذك��رت
الأ�ستاذة فاطمة بنت �سامل بن �سيف املعمرية ،والتي
تت�صدر قائمة الن�ساء العمانيات الرائدات ،ك�أول �سيدة
خليجية حت�صل على درجة الدكتوراه عام 1955م.
و�ألقت ال�صحفية �أورا�س زيباوي ورقة بعنوان( :املر�أة
ال�ع�م��ان�ي��ة ب�ين ال�ت�راث واحل ��داث ��ة) حت��دث��ت فيها عن
امل��ر�أة العمانية وا�صفة �إياها باملتعاي�شة مع االبتكارات
واخل � ب��رات يف جم� ��االت خم�ت�ل�ف��ة ،وال�ت�ع��اي����ش ك�صفة
بحد ذاتها تعني التقبل وال�سعي للتطوير -وه��ذا هو
ح��ال امل��ر�أة العمانية ،-حيث ت��رى �أنها ا�ستلمت ما هو
�أف�ضل يف تراثها الثقايف من خالل مزجها بان�سجام مع --------------------------------
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* باحثة وكاتبة عمانية
العماين؛ ف��امل��ر�أة العمانية املتعلمة املثقفة حا�ضرة يف
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