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I       ين    " العائالت"الى اليسار   :  في اعلى الصورة الفتتان، واحدة لكل مدخل راد "والى اليم ى   "االف ، وعل

دز "آل واحدة رمز مطاعم         ات السريعة   " ماآدونال ا     . للوجب د   "الصورة أفردته و مون لة    " ل وسط سلس
ر افصاحًا من اي تحقي             "اللغز السعودي  "التحقيقات التي خصصتها ل    ا اآث تفصح اوًال   . ق، وهي ربم

عن ان المجتمع االستهالآي المعولم ليس له بالضرورة المفاعيل التي افترضها مبّشر العولمة توماس              
ًا             ي ايض ق ه ن تتعل رى، وان تك باب اخ رة الس ام االخي ي االي ه ف ديث عن ر الح د آث دمان، وق فري

عودية ى ار . بالس ة والمرابطون عل اة العولم واء دع د س ى ح ه عل ا يقول بخالف م ع ف ة م ض المواجه
افي  " ّين                   "الغزو الثق ائدة في مجتمع مع يم الس ة الق دونادز منظوم ة ماآ دد ثقاف ا في        . ، ال ته م م لكن اه

الصورة هو تأآيدها تحوير معنى الكلمات لمالءمتها في اآلن نفسه مع االقتصاد االستهالآي ونزعة                  
.محض سعودية" العائالت"ليست عادة تخصيص بعض المطاعم ل. المحافظة على التقاليد

تقبال                           ذ آانت القاعدة عدم اس ل من م يمض وقت طوي  العبارة معهودة في العالم العربي، وفي لبنان ل
رفض ملهى دخول الرجل           . الرجال وحدهم في بعض المطاعم والمقاهي      وحتى يومنا هذا يحدث ان ي

ك يكون ناب       " العائالت"اال ان مبدأ الفصل بين      . او الشاب وحده   ان        وما هو غير ذل ًا في معظم االحي ع
امًال       . من خيار صاحب المطعم، وربما ايضًا من ضغط المجتمع         وفي جميع االحوال، يكون الفصل آ

ون ع   . او ال يك وح للجمي ان مفت ا مك ائالت، وام م للع ا مطع وح   . ام ع مفت الم اجم ي الع دز ف ماآدونال
اً       . للجميع، مثل آل مطاعم الوجبات السريعة      ًا رآن اك احيان د يكون         صحيح ان هن االوالد، وق  خاصًا ب

دخًال خاصًا،      )اذا سمح(مفصوًال عن االماآن التي ُيسمح فيها بالتدخين        زّود م رآن ال ي ذا ال ، اال ان ه
ز     ن دون تميي ال م اء والرج ار والصغار، النس ترآة للكب ة مش ل منصة الخدم ي . وتظ دز ف ماآدونال

ن ستك             ع، وأي ًا للجمي ه                السعودية اراد ايضًا ان يبقى مفتوح ه ان ا فعل ل؟ آل م م يفع ة إن ل ون المردودي
ى              " طور" ار والصغار، الرجال والنساء، آل عل ع، الكب تقبال الجمي تمكن من اس مبدأ الفصل، حتى ي

.المشكلة هي خصوصًا في الالفتتين. والفتتين... حدة، فأوجد منصتين للخدمة ومدخلين
راد " ول    "االف ا تق ر م د غي ي تقص ة، وه ول الالفت ة    فكلم. ، تق ى الفرداني ل عل ا ال تحي راد هن ة االف

ة الجماعة                      رد، من بوتق رد، اي شخص، اي ف اق الشخص الف رد  . المالزمة للحداثة، بما هي انعت والف
ة، والنساء   . ليس اي فرد، هو فقط الرجل اذا لم يكن مصطحبًا زوجة او اوالداً       ال فردانية ضمن العائل

ان ال   ". االفراد"ن خطًأ الالفتة وان تلج المدخل الخاص ب       وال خطر تاليًا ان تقرأ احداه     . لسن افراداً  آ
ة              ات الفضائية العربي ال التلفزيون ذه الصورة وسط احتف ل ه ل السعودي  (بد من مث وم  ) ذات التموي بي

.المرأة العالمي
II  د، رغم آل شيء          يوم يس  .  المرأة اختراع مفي ه مناسبة     "  آذار٨"ال، ل ول ان ًا، واألدق الق اختراع

ه           د ب لكن التعامل الرسمي واالعالمي العربي          . سنوية لمكافحة التمييز الجنسي او، على االقل، للتندي
لعشاق او   حتى يصبح مجرد تنويعة على نمط االحتفاالت الموسمية مثل عيد ا          " اختراعه"يهدد باعادة   

بل ان الكثير من الكالم العربي الذي يقال في يوم المرأة يترجح بين عيد العشاق وعيد األم،     . عيد األم 
ه             م يكن الهدف المرسوم ل ًا ل ول               . وهذا طبع وم ق ذا الي ى ه اس في معن ر عن االلتب ولعل افصح تعبي

 دم الزهور الى زوجتهاحدهم على شاشة التلفزيون، آما حدث هذا االسبوع، ان على الرجل ان يق
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الم العربي           . احتفاء بالمناسبة  من  . جميلة فكرة تقديم الزهور الى النساء، ويا ليتها تصبح قاعدة في الع
ه               ٣٦٤لكن هناك آل سنة     . يدري، قد نصبح اآثر انسانية     وم واحد يفّضل في ديم الزهور، وي ًا لتق  يوم

يس زوجة        فيوم المرأة العالمي مخصص للمرأة بصفتها آا      . االمتناع وق، ول ئنًا اجتماعيًا مهضوم الحق
ة                    . او عشيقة او أمًا او اختاً      افزًا لتوعي م يشكل ح ل يبقى منقوصًا إن ل وهو ال يعني النساء وحدهن، ب

ل                        . الرجال ة مث رأة العربي ع النساء، ان وضع الم درك جمي ع الرجال، وت درك جمي وأّول الوعي ان ي
ه التراجع       نت يمكن رصدها في االحصاءات                ط. احوال العرب عمومًا، عنوان ياء تحّس اك اش ًا، هن بع

.وفي القوانين
 لكن الصورة العامة تبقى بعيدة جدًا عن الوعود التي اطلقتها بدايات الحرآة النسائية يوم آانت هدى          

ا         ا             . شعراوي تتحدى المحظور وتعلن على المأل تحرره لنتصور لحظة ان هدى شعراوي عاشت م
ات   يغ الوجب ي لتستس م    يكف ث مطع ى حي لتها ال ا اوص ة، وأن خطاه ة االميرآي ى الطريق ريعة عل الس

ي صورة   ذي ف دز ال د"ماآدونال و مون ا    ". ل ى خلعه ًا عل انين عام د ثم ت، بع ا قبل ى انه رض حت لنفت
و اآتشفت          ". العائالت"الحجاب في العلن، ان ترتديه مجددًا منعًا الحراج          تعانيها ل اي صدمة آانت س

.ول من باب االفراد؟ آل عام وانتن بخيرانه ال يحق لها الدخ
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