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 أول قناة للمرأة.. في السعودیة
أعلنت السعودیة عن إطالق أول قناة تلفزیونیة سعودیة مخصصة للنساء لتناول قضایا المرأة في المجتمع السعودي، 

 .وفي المجتمعات العربیة أیضا
، حسب ما قال رئیس هیئة اإلعالم 2014العمل فیها على النساء، في ومن المقرر أن یبدأ بث القناة التي یقتصر 

 .المرئي والمسموع، ریاض نجم، في احتفال بمدینة جدة الساحلیة بمناسبة إنشاء القناة
وقال نجم إن المحتوى الذي ستقدمه القناة الجدیدة سیكون متفقا مع تقالید المجتمع السعودي، مشیرا إلى إن القناة 

 ." في السعودیة، السیما أن قنوات األسرة "عددها ال یزید عن واحد بالمئةستلقى قبوال
أما یوسف األحمدي رئیس مجلس إدارة قناة المرأة الخاصة، فقال إن برامجها ستفید السعودیات، إذ ستقدم مجموعة 

 .متنوعة من البرامج في السیاسة واالقتصاد والثقافة والترفیه عالوة على قضایا المجتمع
واستقبلت السعودیات الالتي یعملن بالفن واإلعالم نبأ إنشاء قناة المرأة بترحیب كبیر. وذكرت الفنانة شیرین باوزیر 

 .أن القناة الجدیدة ستكون نافذة یطل منها المجتمع على قضایا المرأة
وات التلفزیونیة األخرى، مشیرة وقالت الفنانة السعودیة غزالن ناصر إن قناة المرأة ستتناول قضایا ال تتطرق إلیها القن

 .إلى أن مشكالت النساء السعودیات تختلف عن قضایا نظیراتهن العربیات
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد السعودیة تحوالت على صعید مشاركة المرأة في الشأن العام، أبرزها تعیین العاهل 

شورىسعودیات في مجلس ال 5السعودي، الملك عبد اهللا بن عبد العزیز  . 
یقضي بأن النساء سوف یحق لهن التصویت والترشح في  2011كما أصدر العاهل السعودي مرسوما ملكیا عام 

 .انتخابات المجالس البلدیة
ویقول لیبرالیون في السعودیة إن العاهل السعودي أجرى بالفعل مجموعة تغییرات اجتماعیة لم یسبق لها مثیل في 

ر مزید من فرص العمل للمرأةتاریخ المملكة، ویطالبون بتوفی . 
إال أن رجال دین محافظین یتمتعون بالنفوذ یعارضون السماح للنساء باالضطالع بأي دور في العمل السیاسي، كما 

  یقفون ضد حصولها على مكاسب اجتماعیة من بینها حق قیادة المركبات.
  
 



  
 

 
 

 


