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Пра рыў 
праз ста год дзі

26 ве рас ня мі ну ла га го да ка-

роль Са удаў скай Ара віі Са лман 

аб вяс ціў, што з лі пе ня 2018 го да 

жан чы ны змо гуць атрым лі ваць 

пра вы на аў то і кі ра ваць ма шы най. 

Да гэ туль ка ра леў ства за ста ва ла-

ся адзі най кра і най у све це, дзе гэ-

та бы ло за ба ро не на. А ў па чат ку 

2018 го да са удаў скім да мам упер-

шы ню да зво лі лі на вед ваць фут боль-

ныя мат чы: яны маг лі па гля дзець 

гуль ню з ся мей ных тры бун у су пра-

ва джэн ні сва я коў. Так са ма жан чын 

мяр ку юць за пра шаць для пра цы ў 

рэ ста ра ны: у тэс та вым рэ жы ме да 

най му су пра цоў ніц пры сту пі лі ў 

16 уста но вах. Хоць яшчэ ў 2011 го-

дзе жан чы ны ў Са удаў скай Ара віі не 

маг лі не толь кі ха дзіць на фут бол, 

але на ват быць пра даў шчы ца мі ў 

кра мах, юрыс та мі, кі ра ваць кам па-

ні я мі і пра ца ваць дып ла ма та мі.

Спра ва ў тым, што Са удаў ская 

Ара вія — ад на з са мых кан сер ва-

тыў ных кра ін све ту, дзе пры трым-

лі ва юц ца ва ха біз му: ру ху ў іс ла ме, 

які па тра буе ад пас ля доў ні каў жыць 

так, як жы лі пер шыя му суль ма не. 

Та му ў жан чын доў гі час бы ло так 

ма ла пра воў, ні бы та яны да гэ туль 

жы лі ў VІІ ста год дзі. Да ня даў ня га 

ча су ў іх не бы ло на ват да ку мен таў: 

да ныя прос та ўпіс ва лі ў паш парт 

апе ку на, у ро лі яко га звы чай на вы-

сту паў хто-не будзь з бліз кіх муж-

чын (баць ка, брат, муж, у не ка то-

рых вы пад ках на ват сын).

Па свед чан не аб шлю бе за жан-

чы ну пад піс вае яе баць ка. У су дах 

па ка зан ні дам лі чац ца менш каш-

тоў ны мі, чым муж чын скія. Пра ца-

ваць ра зам з муж чы на мі жан чы на 

не мае пра ва, як і зна хо дзіц ца з імі 

ў ад ной гра мад скай пра сто ры (за 

вы клю чэн нем баль ніц або бан каў). 

На ват вый сці на ву лі цу без су пра-

ва джэн ня сяб ро вак або сва я коў-

муж чын яна не мо жа.

Пе ра ме ны на сту пі лі ў апош нія 

га ды ўла да ран ня ка ра ля Аб да лы. 

У па чат ку 2012-га вый шаў за кон, 

згод на з якім жан чы ны атры ма лі 

пра ва пра ца ваць пра даў шчы ца мі 

ў кра мах дам скай ніж няй бя ліз ны. 

Пас ля гэ та га ім ста лі да зва ляць пра-

да ваць кас ме ты ку, су мач кі, абу так, 

адзен не і ін шыя та ва ры для прад-

стаў ніц сла ба га по лу. У 2013 го дзе 

ка роль упер шы ню ўклю чыў жан чын 

у свой Кан суль та тыў ны са вет. Ад-

ра зу трыц цаць дам, аса біс та абра-

ных ма нар хам, па ча лі пры сут ні чаць 

на па ся джэн нях са ве та на роў ні са 

120 муж чы на мі.

Дру гая пас ля Ка ра на
У 2005 го дзе фу рор у гра мад-

стве на ра бі ла кні га пісь мен ні цы 

Ра джы аль-Са наа «Дзяў ча ты з 

Эр-Ры я да», якая ста ла са май пра-

да ва най кні гай Са удаў скай Ара віі 

пас ля Ка ра на. Скан даль ны ра ман 

рас каз ваў пра ма ла дых са уда вак, 

якія не вы кон ва лі шмат вя ко выя 

тра ды цыі кра і ны, пі лі шам пан скае 

і ез дзі лі на аў та ма бі лях. Кні гу за-

ба ра ні лі, але яе ста лі ўво зіць у 

кра і ну кант ра бан дай і пра да ваць 

па 500 до ла раў за асоб нік. Праз 

год цэн за ры вы му ша ныя бы лі ад-

мя ніць за ба ро ну, па коль кі не маг-

лі пра ду хі ліць рас паў сюдж ван не 

ра ма на. Вы па дак доб ра па каз вае 

на строі част кі жан чын у ка ра леў-

стве, асаб лі ва тых, хто атрым лі-

вае вы шэй шую аду ка цыю. Мно гія 

з іх не хо чуць зда воль вац ца ро ляй 

жон кі, пра ца ваць вы клад чы кам у 

шко ле або пра даў шчы цай у кра ме. 

І та кіх з кож ным го дам ста но віц-

ца ўсё больш. Толь кі ў 2015 го дзе, 

па вод ле афі цый ных да ных, за мя-

жой ву чы лі ся 150 ты сяч са удаў цаў. 

Трэць з іх бы лі жан чы на мі, якія ў 

боль шас ці сва ёй вяр ну лі ся на ра-

дзі му пас ля за кан чэн ня на ву чан ня. 

Ад нак пры маць іх на вы со ка ква лі-

фі ка ва ную пра цу га то выя да лё ка 

не ўсе ра бо та даў цы. Для са удаў-

ска га біз не су яны мо гуць абы сці-

ся ў круг лую су му. Бо ка лі браць 

дам на пра цу, то для іх прый дзец ца 

ўлад коў ваць асоб ныя офі сы, зо ны 

ад па чын ку, на ват асоб ны ўва ход, 

як та го па тра буе за ка на даў ства.

Су праць жан чын па-ра ней ша-

му пра цуе і гра мад ская дум ка. 

Па вод ле да сле да ван ня араб ска га 

Цэнт ра імя Ха дзі джы бін Ху вай-

лід, больш за па ло ву апы та ных 

гра ма дзян Са удаў скай Ара віі да-

гэ туль мяр ку юць, што жан чы нам 

не мес ца на ка сах су пер мар ке таў, 

за во дах або ў па лі ты цы, ад зна чае 

aіf.ru. Су праць рэ фор маў вы сту-

па юць мно гія вя до мыя рэ лі гій ныя 

дзея чы. На прык лад, са мы вы со ка-

па стаў ле ны на ву ко вец-пра ва знаў ца 

муф тый Аб дул-Азіз Аль аш-Шэйх за-

яў ляў, што про даж жан чы на мі ніж-

няй бя ліз ны — гэ та «зла чын ства».

Без хі джа ба
Тым не менш у апош нія га ды ў 

Са удаў скай Ара віі з'яў ля ец ца ўсё 

больш лю дзей, якія лі чаць, што 

жан чы нам трэ ба да ваць больш 

пра воў. «У пер шую чар гу гэ та но-

вы на след ны прынц Му ха мед ібн 

Са лман, з чы ёй па да чы жан чын 

і ста лі пус каць на фут боль ныя 

мат чы, а так са ма да зво лі лі ім кі-

ра ваць аў та ма бі ля мі, — ад зна чыў 

aіf.ru док тар гіс та рыч ных на вук, 

пра фе сар ка фед ры су час на га Ус-

хо ду Ра сій ска га дзяр жаў на га гу-

ма ні тар на га ўні вер сі тэ та Ры гор 

Ко сач. — Прынц аба пі ра ец ца на 

ма ла дую са удаў скую элі ту, мно гія 

прад стаў ні кі якой так са ма пра хо-

дзі лі на ву чан не ў еў ра пей скіх або 

аме ры кан скіх уні вер сі тэ тах і не за-

да во ле ныя праз мер ным уплы вам 

ду ха вен ства на па лі тыч нае жыц цё 

кра і ны».

Але больш за ўсё на паў зу чую 

фе мі ні за цыю аказ ва юць уплыў 

жан чы ны, якія пра цу юць. «Чым 

больш та кіх жан чын, тым менш 

вы кон ва юц ца стро гія за га ды і ня-

пі са ныя за ко ны. Жан чы ны ез дзяць 

на пра цу на так сі, што ра ней вель мі 

стро га за ба ра ня ла ся, не но сяць у 

офі сах хі джаб, та му што гэ та ня-

зруч на, кан так ту юць з чу жы мі муж-

чы на мі. Ме жы да зво ле на га раз мы-

ва юц ца, і ўла ды ві да воч на га то выя 

за кры ваць на гэ та во чы», — ад зна-

чыў экс перт.

Пас ля да зво лу кі ра ваць ма шы-

най у Са удаў скай Ара віі па ча ла ся 

но вая ста дыя вай ны за жа но чыя 

пра вы. Ця пер у ка ра леў стве ідуць 

спрэч кі аб тым, ці вар та ад мя ніць 

сіс тэ му апя кун ства. За ад ме ну гэ-

тай нор мы вы сту па лі шмат лі кія 

за ход нія пра ва аба рон чыя ар га ні-

за цыі, а ў 2016 го дзе не ка то рыя 

жы хар кі ка ра леў ства на ват па да-

лі пе ты цыю ка ра лю. Па куль жа ў 

гра мад стве муж чы ны ві да воч на 

не га то выя да та кіх ра ды каль ных 

змен. За за ха ван не апя кун ства 

вы сту па юць на ват кан сер ва тыў на 

на стро е ныя жан чы ны, якія ў ад каз 

на пе ты цыю лі бе раль ных ак ты віс-

так на ват ад пра ві лі ка ра лю ўлас-

нае пра шэн не з прось бай па кі нуць 

сіс тэ му ў не па руш нас ці.

Змя ня ец ца па зі цыя і рэ лі гій ных 

дзея чаў. На прык лад, іс лам скі ба-

га слоў шэйх Аб да ла аль-Мут лак 

на тэ ле ка на ле Al Jazeera за явіў, 

што са удаў скія жан чы ны не аба-

вя за ны на сіць на пуб лі цы абаі — 

тра ды цый ныя араб скія чор ныя 

сва бод ныя су кен кі да пят з доў гі мі 

ру ка ва мі. «Больш за 90 пра цэн таў 

на бож ных му суль ма нак у іс лам-

скім све це не но сяць абаі, і нам не 

вар та пры му шаць жан чын на сіць 

іх», — ска заў прад стаў нік Са ве та 

іс лам ска га ду ха вен ства, вы шэй-

ша га рэ лі гій на га ор га на ка ра леў-

ства. Між тым на шэн не абаі жан чы-

на мі Са удаў скай Ара віі пра пі са на 

за ко нам кра і ны, і на ват ін ша зем-

кі, якія на вед ва юць ка ра леў ства, 

аба вя за ны апра наць гэ ты прад мет 

адзен ня. Не вя до ма, ці пой дзе ўрад 

на зме ну за ка на даў ства, але, як 

ад зна ча юць на зі раль ні кі, упер шы-

ню са удаў скія іс лам скія ба га сло вы 

да пус ці лі са му ідэю ад ме ны гэ та га 

аба вяз ко ва га ат ры бу та жа но ча-

га гар дэ ро ба ў пуб ліч ных мес цах. 

У боль шас ці араб скіх кра ін жан-

чы ны, як пра ві ла, но сяць адзен не 

лю бых ко ле раў і фа со наў, якое 

за кры вае шыю, гру дзі, ру кі і но гі, 

па кры ва ючы га ла ву хі джа бам, ра-

дзей ха ва ю чы твар пад ні каб, які 

па кі дае ад кры ты мі толь кі во чы.

«Тое, што ця пер ро біць Са удаў-

ская Ара вія, — ка ла саль ныя зме-

ны ў ду ху Ата цюр ка. Як вя до ма, у 

20-х га дах мі ну ла га ста год дзя, пас-

ля ства рэн ня Ту рэц кай рэс пуб лі кі, 

Мус та фа Ке маль так са ма рас па чаў 

рэ фор мы па эман сі па цыі жан чын, 

якім да зва ля ла ся пе рай сці на еў ра-

пей скі стыль адзен ня, быў ад кры-

ты до ступ да на ву чан ня ў ВНУ, да 

шэ ра гу дзяр жаў ных па сад. Гэ тыя 

кро кі Са удаў скай Ара віі — без-

умоў на рух у бок За ха ду», — за явіў 

ус хо даз на вец Ста ні слаў Та ра саў. 

Но ва ўвя дзен ні ак тыў на пад трым-

лі ва юц ца пры хіль ні ка мі пе ра мен, 

у тым лі ку ар га ні за цы яй за пра вы 

жан чын «Ба ля дзі». Як лі чаць экс-
пер ты, рэ фор мы ў ка ра леў стве, 
што па ча лі ся, па сут нас ці, пас ля 
па дзей араб скай вяс ны, бы лі вы му-
ша ны мі — у Эр-Ры я дзе вы ра шы лі 
зні зіць маг чы мую са цы яль ную на-

пру жа насць, не ча ка ю чы ма са вых 

хва ля ван няў.

$64 міль яр ды 
на за ба вы

Са удаў ская Ара вія пла нуе ін вес-

та ваць $64 міль яр ды на пра ця гу 

на ступ ных дзе ся ці га доў у ін дуст-

рыю за баў, па ве да мі ла Arab News. 

Гро шы бу дуць вы дат ка ва ныя на 

бу даў ніц тва за баў ляль най інф ра-

струк ту ры, а так са ма на ар га ні за-

цыю кан цэр таў, мю зік лаў, вы ступ-

лен няў ко мі каў і на бу даў ніц тва 

пер ша га ў кра і не опер на га тэ ат ра 

ў Джы да, за явіў кі раў нік Упраў лен-

ня за баў Са удаў скай Ара віі Ахмад 

бін Акіль Аль-Ха ціб. Да рэ чы, гэ тае 

ве дам ства ство ра на ў рам ках пра-

гра мы са цы яль ных і эка на міч ных 

рэ фор маў Vіsіon 2030, агу ча най 

два га ды та му на след ным прын-

цам Ма ха ме дам бін Са лма нам. 

Та кім чы нам раз ліч ва ец ца ды вер-

сі фі ка ваць эка но мі ку і змен шыць 

за леж насць Са удаў скай Ара віі ад 

наф ты, у тым лі ку за кошт укла дан-

няў у ін дуст рыю за баў, а так са ма 

за кошт та го, што жы ха ры кра і ны 

пач нуць вы дат коў ваць свае гро шы 

на ад па вед ныя мэ ты.

Па сло вах Аль-Ха ці ба, сё ле-

та за пла на ва на пра вес ці больш 

за 5 ты сяч за баў ляль ных ме ра-

пры ем стваў — больш, чым ка лі-

не будзь у гіс то рыі ка ра леў ства. 

Ся род іх — кан цэрт гур та Maroon 

5 і ар тыс таў Cіrque Du Soleіl, 

удак лад няе BBC News. Акра мя 

та го, сё ле та жы ха ры і ту рыс ты 

ў 56 га ра дах па ўсёй кра і не змо-

гуць на ве даць мю зік лы, шоу для 

ўсёй сям'і, вы ступ лен ні стэн дап-

ко мі каў, кан цэр ты, цыр ка выя 

прад стаў лен ні, фэс ты (ся род якіх 

фес ты валь джа за).

У са ка ві ку ў Са удаў скай Ара віі 

ад кры юць кі на тэ атр — пер шы пас-

ля больш чым 35-га до вай за ба ро-

ны. Акра мя та го, у пар то вым го ра-

дзе Джы да, які так са ма слу жыць 

мес цам збо ру па лом ні каў, якія 

на кі роў ва юц ца ў Ме ку і Ме ды ну, 

бу дзе па бу да ва ны пер шы ў кра і не 

опер ны тэ атр. Усё гэ та ра зам — вя-

лі кі крок для кра і ны, дзе апош нія 

два дзе ся ці год дзі бы лі за ба ро не-

ныя кан цэр ты, а так са ма му зы ка ў 

рэ ста ра нах і кра мах.

Аль-Ха ціб так са ма па ве да міў, 

што кра і на мае па трэ бу ў ін вес-

ты цы ях у па ме ры $267 млрд на 

бу даў ніц тва за баў ляль най інф ра-

струк ту ры. Па вод ле яго слоў, з да-

па мо гай маш таб най пра гра мы па 

раз віц ці ін дуст рыі за баў у кра і не да 

2030 го да бу дзе ство ра на 224 ты-

ся чы но вых пра цоў ных мес цаў.
Пры гэ тым вар та мець на ўва зе, 

што аба вяз кам ка ра ля Са удаў скай 
Ара віі, які мае ты тул за ха валь ні ка 

дзвюх свя тынь, з'яў ля ец ца іх збе-

ражэнне і до ступ му суль ман уся го 

све ту ў Ме ку і Ме ды ну, і гэ тай жа 

ака ліч нас цю, а не столь кі ро ляй 

на наф та вым рын ку, вы зна ча ец-

ца «ва га» гэ тай дзяр жа вы. У ро лі 

кра і ны — ра дзі мы Му ха ме да і іс ла-

му Са удаў ская Ара вія не мо жа не 

ўдзель ні чаць у гла баль най па лі ты цы 

як на ту раль ны су свет ны цэнтр сі лы, 

за ўва жае kommersant.ru. Пра гра ма 

пе ра тва рэн няў, якая рэа лі зу ец ца ў 

кра і не, — ад на з са мых скла да ных 

ідэй, якія ка лі-не будзь ува саб ля лі ся 

на на цы я наль ным уз роў ні. Са удаў-

ская Ара вія мае на мер ад на ча со ва 

стаць «ліч ба вым гра мад ствам» з 

ад па вед най схе май эка но мі кі і ў гэ-

тых умо вах не толь кі за ха ваць сваё 

не звы чай нае для су час на га гра мад-

ства зліц цё рэ лі гій ных нор маў з пра-

вам і куль ту рай, але і ак тыў на пра-

па ноў ваць гэ ты сплаў у якас ці ўзо ру 

для му суль ман уся го све ту.

За хар БУ РАК.

На Бліз кім Ус хо дзе чар го вая дзяр жа ва аб' яві ла аб ген дар ных 

па слаб лен нях у за ко не. З па чат ку са ка ві ка жан чы нам у Ама не 

да зво ле на кі ра ваць так сі. Да гэ туль ша фё ра мі так сі ў гэ тай 

кра і не маг лі быць толь кі муж чы ны. Праў да, сег рэ га цыя 

за ру лём за ста нец ца. Ма шы ны бу дуць ад роз ні вац ца 

па ко ле ры: з кі роў ца мі-муж чы на мі — аран жа ва га і бе ла га 

ко ле ру, з кі роў ца мі-жан чы на мі — ру жо ва га і бла кіт на га. 

Між тым хва ля за ко наў, якія па сту по ва ўраў ноў ва юць жан чын 

у пра вах з муж чы на мі, у апош нія га ды пра не сла ся па ўсіх 

кра і нах Пер сід ска га за лі ва, ад зна чае aіf.ru. Асаб лі ва гэ та 

за ўваж на на пры кла дзе Са удаў скай Ара віі, дзе да ня даў ня га 

ча су за ко ны аб мя жоў ва лі пра вы жан чын асаб лі ва жорст ка. 

Ча му ў са мым кан сер ва тыў ным рэ гі ё не све ту па ча лі ся 

ра ды каль ныя зме ны?

ВЯС НА ВЯС НА 
КА РА ЛЕЎ СТВАКА РА ЛЕЎ СТВА

Ча му пе ра ўтва ра ец ца Са удаў ская Ара вія?


