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افتتاحية العدد
ي�سعد مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث
االجتماعية ودرا�سات امل��ر�أة ب�إ�صدار ن�شرة
تعريفية عن املركز ،و�أهدافه ،و�أبرز ما قام به
من �أعمال منذ ان�شائه عام 1432هـ.
ي��ه��دف امل��رك��ز م��ن ذل��ك �إىل م��د ج�سور
ال��ت��وا���ص��ل م��ع الباحثني واملهتمني مبجال
عمل املركز وتعريف املجتمع بر�سالة املركز
و�أهدافه.
وت��زام� ًن��ا م��ع االهتمام ال��ذي تلقاه امل��ر�أة
ال�سعودية من لدن قيادتنا يف اململكة العربية
ال�سعودية ،فقد حر�ص املركز على ا�ستطالع
�آراء بع�ض الباحثات املهتمات مبو�ضوع املر�أة
خ�صي�صا لهذه
م��ن خ�لال م��ق��االت كتبت
ً
الن�شرة .كما �ألقت الن�شرة ال�ضوء على بع�ض
الفعاليات التي ناق�شت دور املر�أة يف حتقيق
ر�ؤي���ة 2030م وع���و ًدا �إىل ب��داي��ات العناية
بالفتاة ال�سعودية ،وبداية العناية بدرا�سات
املر�أة انتقينا لكم من �أر�شيف ال�صحافة بع�ض
الأخبار واملقاالت.
وملا للمر�أة من دور وح�ضور يف جمال الفن
فقد اخرتنا �أن ي�صاحب الن�شرة ملف عن
املر�أة والفن.
ن�أمل �أن حت��وز ه��ذه الن�شرة على اهتمام
القارئ ،وجندد الدعوة للباحثني والباحثات
للتوا�صل مع املركز.
مها علي آل خشيل

كلمة المركز
مها علي آل خشيل

مديرة مركز األبحاث الواعدة يف
البحوث االجتماعية ودراسات املرأة
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يُعد �إن�شاء مركز الأبحاث الواعدة للبحوث االجتماعية ودرا�سات
املر�أة ،يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،خطوة رائدة يف جمال
العناية بالبحث العلمي ،والت�أكيد على الدور املنتظر من اجلامعة يف
دعم الدرا�سات املرتبطة باملجتمع ،وق�ضاياه ،واهتماماته ،وخا�صة ما
يتعلق باملر�أة ال�سعودية.
ويهدف املركز �إىل دعم امل�شاريع البحثية؛ الرامية �إىل درا�سة
املجتمع ال�سعودي ،وي�ضع يف �أولوياته العناية بالدرا�سات املتخ�ص�صة
باملر�أة ال�سعودية ،وق�ضاياها ،واحتياجاتها ،و�إجنازاتها ،والتحديات
التي تواجهها؛ وذلك بهدف ر�سم �صورة �صادقة عنها؛ ت�سهم يف تطوير

م�شاركتها االجتماعية ،واالقت�صادية ،وتعزيز دورها التنموي،
وحل ما يعرت�ضها من م�شكالت؛ وفق ر�ؤي��ة نابعة من املجتمع
ال�سعودي وقيمه الرا�سخة؛ املبنية على املبادئ الإ�سالمية ،املعتزة
بالهوية الوطنية ،والعمق العربي والإ�سالمي للمملكة.
يتطلع املركز �إىل القيام مب�س�ؤولياته املجتمعية؛ من خالل ن�شر
الوعي يف جمال الدرا�سات االجتماعية ،ودرا�سات املر�أة ،و�إىل
التكامل مع املراكز العلمية املناظرة يف اململكة ،وبناء منظومة
من ال�شراكات العلمية؛ التي ت�سهم يف تبادل اخلربات والتجارب
املحلية ،والإقليمية ،والعاملية.
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عـــن المركز

الرؤية:
التطلع نحو ريادة علمية يف جمال البحوث االجتماعية ودرا�سات املر�أة حملياً و�إقليمياً.

األهداف:

الرسالة:
توفري مناخ علمي مالئم وذل��ك بتفعيل
ال��ب��ح��ث العلمي وت��ن��اول ق�ضايا املجتمع
وم�شكالته وخا�صة ما يرتبط منها باملر�أة
للو�صول لأن�سب احللول ،وا�ستثمار الكوادر
املتخ�ص�صة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
�صناعة ال�سيا�سة االجتماعية وتقوميها
والتوا�صل م��ع املخططني و�صناع القرار
للم�ساهمة يف قيادة التنمية ال�شاملة على
امل�ستوى الوطني.
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دعم حركة البحث العلمي و اعتبار ق�ضايا الوطن �أولوية وااللتزام نحوها و
معاجلة الظواهر ال�سلبية يف املجتمع ال�سعودي بطريقة علمية ومنهجية.
توفري بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثني من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالبات
وغريهم والن�شر العلمي للبحوث والدرا�سات والكتب.
تعزيز التنمية العلمية والب�شرية من خالل عقد اللقاءات وامل�ؤمترات وور�ش
العمل وحلقات النقا�ش والدورات مبا يحقق الأهداف الوطنية عامة.
تعزيز ال�شراكة مع القطاعني العام واخلا�ص من �أجل امل�ساهمة يف تنمية املعرفة
وخدمة املجتمع.

نـــشأة المركز:
�أن�شئ مركز الأبحاث الواعدة
يف ال���ب���ح���وث االج���ت���م���اع���ي���ة
ودرا�سات املر�أة بجامعة الأمرية
ن��ورة بنت عبدالرحمن مببادرة
ودعم ومتويل من وزارة التعليم
يف  24رب��ي��ع الأول 1432هـ
املوافق  27فرباير  2011م .
تقوم فكرة �إن�شاء املركز على
�أن املعرفة العلمية �أ�سا�س تقدم
امل��ج��ت��م��ع��ات ,و�أن ال��درا���س��ات
والأبحاث العلمية هي الأ�سا�س
التي تبنى عليه املعرفة العلمية.
وعليه ف ��إن اكت�شاف الظواهر
االجتماعية ال�سلبية ومعاجلتها
وو���ض��ع احل��ل��ول ال��ن��اج��ح��ة لها
ال يت�أتى �إال من معرفة علمية
حقيقة مبنية على درا�سة للواقع
بكل معطياته ومن هذا املنطلق
يعنى املركز بدرا�سة الظواهر
الإن�سانية واالجتماعية وق�ضايا
امل���ر�أة ومتكينها حتى ت�ستطيع
�أن ت�شارك بفاعلية يف مواجهة
حتديات التنمية ب�أ�سلوب علمي،
وت��ع��د الأب���ح���اث وال���درا����س���ات
والأع��م��ال الفكرية والأكادميية
امل���������ش��ت�رك����ة ب��ي��ن ب���اح���ث���ات
وم��ت��خ�����ص�����ص��ات م���ن ج��ام��ع��ة
الأم�يرة ن��ورة بنت عبدالرحمن
واجل��ام��ع��ات الأخ����رى باململكة
م��ن �أه���م �أه����داف عمل املركز
�إىل ج��ان��ب اجن���از ال��درا���س��ات
والأب��ح��اث املطلوبة م��ن املركز
جل��ه��ات �أخ����رى حتقيقا مل��ب��د�أ
ال�شراكة املجتمعية مع القطاع
اخل��ا���ص� ،إ�ضافة �إىل الندوات
وامل���ح���ا����ض���رات وامل�����ؤمت����رات
العلمية وور�ش العمل والدورات
التي تهتم بالتوعية والتدريب
والتطوير و�إبرام مذكرات تعاون
ع��ل��م��ي يف امل���ج���االت البحثية
واال���س��ت�����ش��اري��ة م��ع القطاعات
املختلفة باملجتمع.

استراتيجية عمل المركز
يتبنى مركز الأب��ح��اث ال��واع��دة
يف البحوث االجتماعية ودرا�سات
امل���ر�أة بجامعة الأم�ي�رة ن��ورة بنت
عبد الرحمن ا�سرتاتيجية بحثية
�شاملة يف دعم الكتب والدرا�سات
والأبحاث العلمية كما يلي:

� ً
أوال  :دعم الدرا�سات والأبحاث
العلمية
وهي تتم من خالل:

ال���درا����س���ات والأب����ح����اث )
الداخلية( التي تقام من خالل املركز
تتم بتكليف م��ن امل��رك��ز للباحثني
املتفرغني واملتعاونني م��ع املركز
حتدد مو�ضوعاتها طبقاً للمخطط
ال�سنوي وت��ك��ون يف جم��االت ذات
�أولوية و�أهمية وطنية.
ال��درا���س��ات )اخل��ارج��ي��ة( �أي
ت��ق��دم للمركز م��ن خ��ارج��ه وه��ي
ت��خ�����ض��ع مل��ج��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي�ير
املتعارف عليها يف جم��ال البحث
ال��ع��ل��م��ي وت��ه��دف لتحقيق قيمة
م�����ض��اف��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وي��ت��م
حتكيمها ون�شرها وف��ق القواعد
املعتمدة.
ث��ان �ي��ا :دع��م طالبة ال��درا���س��ات
العليا ون�����ش��ر �أب��ح��اث��ه��م العلمية
اجلامعية يف مرحلتي املاج�ستري
والدكتوراه يف اجلامعات ال�سعودية.
ث��ال �ث �ـ � ًا :امل�����ش��روع��ات البحثية
ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش�ترك��ة م��ع ال��ق��ط��اع
اخلا�ص و التي تكون على م�ستوى
اململكة العربية ال�سعودية وتعالج
م�����ش��ك�لات ذات �أه��م��ي��ة وط��ن��ي��ة
ومي��ك��ن دع���م م�����ش��روع وط��ن��ي كل
ع��ام �أو عامني ح�سب �إمكانيات
املركز امل��ادي��ة واجل��ه��ات امل�شاركة
يف التمويل ،كما ميكن للمركز �أن
يقوم بالتكليف املبا�شر للباحثات

والباحثني العاملني يف جمال عمل
املركز مبثل هذه امل�شروعات.
راب� � �ع � ��ا :االجت������اه التخ�ص�صي
وي��ك��ون الرتكيز فيه على البحوث
االجتماعية ودرا�سات ق�ضايا املر�أة.
خام�س ًا :دعم ت�أليف �أو ترجمة
�أو �شراء حقوق الكتب يقوم املركز
بدعم م�شروعات ت�أليف �أو ترجمة
�أو �شراء حقوق الكتب ,والأولوية يف
الدعم للكتب ذات اجلانب العلمي
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ،وذات امل��و���ض��وع��ات
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��ع��ال��ج م�شكالت
جم��ت��م��ع��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وق�����ض��اي��ا
�إن�سانية وتقدم حلوالً لها �أو �آليات
للتعامل معها.
� �س��اد� �س � ًا :اال���س��ت�����ش��ارات :يقدم
امل��رك��ز اال���س��ت�����ش��ارات املتخ�ص�صة
مل�ؤ�س�سات املجتمع املحلي احلكومية
واخلا�صة ذات العالقة واالرتباط
ب��امل��ج��ال االجتماعي وامل�ؤ�س�سات
اخل���دم���ي���ة اخل���ا����ص���ة ب����امل����ر�أة يف
املجاالت املختلفة.
�سابع ًا :التطوير والتدريب :يهتم
املركز بتقدمي الربامج التدريبية،
وامل����ؤمت���رات ،وامل��ن��ت��دي��ات العلمية
امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة� ،إىل جانب
الندوات واملحا�ضرات العلمية ذات
العالقة ،وور����ش عمل متخ�ص�صة
وم��ع��ار���ض علمية ،عالية امل�ستوى
يف جم���ال ال��ب��ح��وث االج��ت��م��اع��ي��ة
ودرا�سات امل��ر�أة وفقاً ملعايري دولية
تتنا�سب وحاجات املجتمع ،من خالل
التوا�صل امل�ستمر مع دوائر التدريب
يف امل�ؤ�س�سات املختلفة ويهدف املركز
خالل التدريب الفئات التالية:
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
طالبات اجلامعة.
امل��ج��ت��م��ع اخل���ارج���ي بجميع
فئاته.
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عـــن المركز
وحدة الن�شر والرتجمة

وحدة ال�ش�ؤون الإدارية

وحدة التدريب

الأبحاث

جلنة متابعة التقارير الدورية
وحدة العالقات العامة

مديرة المركز:
وهي ال�شخ�ص املعني بالأ�شراف على �سري
العمل باملركز وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج
املعتمدة وحتقيق االهداف املحددة لها ,يف
كافة جماالت عمل املركز املختلفة ,ويرتبط
عمل مديرة املركز بوكالة اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي.
ومديرة املركز هي �إح��دى �أع�ضاء هيئة
التدري�س من املتخ�ص�صني يف جمال عمل
املركز من ذوات اخل�برة والكفاءة الإداري��ة
للإ�شراف على املركز فنيا و�إداري �اً ومالياً،
وتكون متفرغة لإدارة املركز وم�سئولة �أمام
اجلامعة ووزارة التعليم العايل عن املركز،
وتعني مديرة املركز بقرار من مديرة اجلامعة
حتدد فيه جميع �صالحياتها وم�سئولياتها
و�آل��ي��ات و�صالحيات ال�صرف من ميزانية
املركز .و ت�شغل د .مها بنت علي �آل خ�شيل
ا�ستاذ التاريخ احلديث واملعا�صر امل�شارك
من�صب مديرة املركز حال ًيا.

نائبة مديرة المركز:

وه���ي �إح����دى �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س
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املتخ�ص�صني يف جمال عمل املركز من ذوات
الكفاءة الإداري���ة والعالقة بن�شاط املركز،
وه��ي م��ن املتخ�ص�صات يف جم��االت عمل
امل��رك��ز ،وتنوب عن مديرة املركز يف حال
غيابها� ،أو عدم مقدرتها على �إدارة املركز،
وتعني بقرار من مديرة اجلامعة حتدد فيه
جميع �صالحياتها وم�سئولياتها �ضمن قرار
التعيني .وت�شغل د .ندى بنت �صالح الركف
ا�ستاذ الر�سم الت�صوير الت�شكيلي امل�ساعد
من�صب نائبة للمركز حال ًيا.

مجلس إدارة المركز
واختصاصاته:

يتم تكوين جمل�س الإدارة من:
.1عميدة البحث العلمي )رئي�ساً(.
.2مديرة املركز )مقرراً(.
.3ع�ضوين من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو
الباحثني يف اجلامعة من املعروفني يف جمال
عمل املركز ،يعينان بقرار من مديرة اجلامعة
بناء على تر�شيح مديرة املركز.
.4ع�ضو من خارج اجلامعة من املعروفني
يف جمال عمل املركز يعني بقرار من مديرة
اجلامعة بناء على تر�شيح مديرة املركز.

أعضاء المجلس:

د .منال بنت عبدالعزيز ال�شدي )عميدة
البحث العلمي( رئي�ساً.
د .مها بنت علي �آل خ�شيل )مديرة املركز(
مقرراً.
�أ.د� .أمل حممد اخلاروف )ع�ضو هيئة
التدري�س مبركز درا�سات امل��ر�أة باجلامعة
الأردنية( م�ست�شار.
�أ.د.هيفاء بنت عبدالرحمن بن �شلهوب
)ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بكلية اخل��دم��ة
االجتماعية بجامعة الأمرية نورة( ع�ضواً.
د .حنان بنت نا�صر ال�صقيه )ع�ضو هيئة
التدري�س بكلية الآداب بجامعة الأمرية نورة(
ع�ضواً.

مهام واختصاصات مجلس
إدارة المركز:

� - 1إق�������رار ال�����س��ي��ا���س��ات واخل��ط��ط
اال�سرتاتيجية )الت�شغيلية وغريها( الكفيلة
بتحقيق �أهداف املركز.
� - 2إق���رار التقارير ال��دوري��ة والنهائية
للمركز.

� - 3إق��رار القواعد واللوائح التنفيذية
الداخلية للمركز مبا ال يتعار�ض مع هذه
القواعد �أو الأنظمة املعمول بها يف اجلامعة،
و�إن�شاء وحدات �إداري��ة� ،أو تعديلها لتنظيم
�سري العمل باملركز.
� - 4إق���رار العقود وم��ك��اف��آت الباحثني
واال�ست�شاريني وم�ساعدي الباحثني والفنيني
والعاملني وغريهم للم�شاريع والدرا�سات
ح�سب خطة امل�شروع ،ووفقا للتنظيمات
املالية للمركز.
 - 5اق�ت�راح اتفاقيات التعاون العلمي
والبحثي مع الهيئات العلمية والبحثية يف
داخل اململكة وخارجها ،واقرتاح �إقامة ور�ش
العمل وامل ��ؤمت��رات وغريها من الفعاليات
ذات العالقة بن�شاط املركز.
 - 6قبول الأع�ضاء الداعمني والأع�ضاء
العاملني من القطاع اخلا�ص والأفراد وو�ضع
ال�ضوابط املتعلقة بهذه الع�ضوية ،وكذلك
التو�صية بقبول الهبات والتربعات مبا يتفق
مع الأنظمة املعمول بها يف اململكة.
 - 7تقدمي التو�صيات ب�شان ربط املركز
باخلربات العاملية املتميزة يف جمال عمل
املركز.

وحدة ال�ش�ؤون املالية والقانونية

� - 8إر�شاد املركز فيما يخ�ص اخلطتني
الت�شغيلية واال�سرتاتيجية للمركز.
- 9تقدمي املالحظات والتو�صيات ب�شان
رفع م�ستوى الأداء العلمي للمركز والباحثني
فيه.

اللجنة االستشارية
مهام اللجنة:
 اقرتاح الو�سائل التي من �ش�أنها تعزيزالعالقة بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات املجتمع؛
وفق �أهداف املركز وطبيعة ن�شاطه العلمي.
 التعرف على احتياجات وق�ضايا املر�أةال�سعودية و�أولوياتها التي ميكن للمركز �أن
ي�سهم يف تطويرها �أو معاجلتها من خالل
الدرا�سات ،والأن�شطة العلمية املنا�سبة.
 اقرتاح �أف�ضل الو�سائل التي ميكن منخاللها تعزيز ال�صورة الإيجابية عن املر�أة
ال�سعودية.
 اقرتاح �أف�ضل ال�سبل لإيجاد �شراكاتلتمويل البحث العلمي من خالل م�ؤ�س�سات
الأعمال والإنتاج يف املجتمع.

أعضاء اللجنة:
 .1د .هدى بنت عمر الوهيبي
«وكيلة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي» رئي�ساً
.2د .مها بنت علي �آل خ�شيل
«مديرة مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث
االجتماعية ودرا�سات املر�أة « مقرراً
�.3أد .حنان بنت عبدالرحيم الأحمد «
ع�ضو جمل�س ال�شورى»ع�ضواً.
.4د .لطيفة بنت عثمان ال�شعالن « ع�ضو
جمل�س ال�شورى « ع�ضواً.
.5د .اينا�س بنت �سليمان العي�سى «وكيلة
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ل�����ش ��ؤون ال��ط��ال��ب��ات
«ع�ضواً.
.6د .مها بنت عبداهلل املنيف « املدير
التنفيذي لربنامج الأمان الأ�سري الوطني «
ع�ضواً.
.7د .هند بنت حممد �آل ال�شيخ «املديرة
العامة للفرع الن�سائي مبعهد الإدارة العامة»
ع�ضواً.
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األنشـطـة والفعاليات

لقاء «حقوق املر�أة يف املجتمع ال�سعودي».
ملتقى “ا�ست�شراف م�ستقبل املر�أة ال�سعودية”.
ملتقى “ا�سهامات املر�أة ال�سعودية التنموية يف
حتقيق ر�ؤية  2030الواقع واال�ست�شراف»”.
ملتقى “درا�سات املر�أة �أداة للتنمية”.

دورات بعنوان «مهارات الك�شف عن
التعاطي بني طالبات اجلامعة».
ور�شة عمل بعنوان “دور الأمهات يف
وقاية الأبناء من املخدرات”.
هل يوجد بيننا مدمنني ومدمنات؟
املخدرات بني الدافع والرادع.
دورة تدريبية “فيتامينات فكرية”.
الربنامج التدريبي “املخدرات و�سبل
الوقاية منها”.
حم��ا���ض��رة ب��ع��ن��وان “العوامل امل ��ؤدي��ة
للإدمان”.
حما�ضرة توعوية “الوقاية م��ن �آف��ة
املخدرات”.

ثاني ًا :حلقات البحث والنقا�ش:

-يف جمال البحث العلمي ومهاراته:

حلقة نقا�ش «ق�ضايا املر�أة العاملة».
حلقة نقا�ش “واقع الثقافة اال�ستهالكية للأ�سرة
ال�سعودية”.
حلقة نقا�ش “دور املر�أة ال�سعودية يف التعامل مع
الأزمات املجتمعية”.
ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش “ترفيه الأ����س���رة يف املجتمع
ال�سعودي”.
حلقة ن��ق��ا���ش “ مم��ار���س��ة امل�����ر�أة ال�سعودية
للريا�ضة”.

ور�شة عمل «تعاون الأكادميية ال�سعودية
مع املنظمات الدولية� :أمن��اط امل�شاركات
وو�سائل االت�صال».
دورة تدريبية بعنوان “مهارات البحث
يف قواعد املعلومات والتوثيق الإلكرتوين”.
كيف تن�شر بحثاً يف جملة علمية م�صنفة
�ضمن ك�شاف .ISI
“قواعد البيانات العاملية للمجالت
العلمية” الن�شر �ضمن ك�شاف .ISI
ب��رن��ام��ج �إدارة امل��راج��ع EndNote
وا�ستخداماته لتوثيق املراجع.
تنمية ال��ق��درات البحثية والن�شر يف
الدوريات البحثية العاملية.
�آليات الن�شر الدويل يف جمالت .ISI
ن��ظ��ام التنفيذ اجل��دي��د وتطبيقاته يف
ق�ضايا الأ�سرة.
�أحكام املنازعات الأ�سرية يف الق�ضاء
ال�سعودي.
�أخالقيات البحوث الطبية واحليوية.
�أخ�لاق��ي��ات البحث العلمي وق��واع��د
الن�شر يف الدوريات العلمية.
البحث يف قواعد البيانات.
مهارات اال�ست�شارات البحثية.
�آليات الن�شر الدويل يف جمالت .ISI
ك��ي��ف��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��درا���س��ات

إعداد  /هناء الربع

� ً
أوال :امللتقيات ،امل�ؤمترات ،والندوات:

ثالث ًا :الدورات التدريبية وور�ش العمل واملحا�ضرات:
-يف جمال حقوق الإن�سان:

ف�ي ظل اهتمام مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية و دراس�ات
الم�رأة في تفعيل دوره في دعم حركة البح�ث العلمي و خدمة المجتمع
بم�ا يتواف�ق م�ع رؤيت�ه  ،رس�الته وأهداف�ه ،أق�ام العدي�د م�ن األنش�طة و
الفعاليات في عدة مجاالت وهي كاآلتي:
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-يف جمال التوعية باملخدرات:

الربنامج التدريبي لت�أهيل الفتيات املودعات
مب�ؤ�س�سة رعاية الفتيات.
ثقافة حقوق الإن�����س��ان وح��ق��وق امل���ر�أة �شراكة
وتعاون مع هيئة حقوق الإن�سان.
ور�شة عمل “احلوار مع الأبناء”.
حقوق املر�أة يف نظام الق�ضاء ال�سعودي.
حماية املر�أة يف عامل اجلرمية الإلكرتونية.
امل�ست�شارة االجتماعية.
�صحة املر�أة النف�سية.
املر�أة يف رواق املحكمة.
منازعات الأخطاء الطبية التي تقع على املر�أة.

والبحوث ال�سابقة عند �إعداد خطة البحث.
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف جمال
البحث العلمي.
�إع������داد وك��ت��اب��ة ال��ب��ح��وث العلمية
الأكادميية.
ت���ق���دمي ال���ب���ح���وث وامل���ل�������ص���ق���ات يف
امل�ؤمترات.
�آليات الن�شر الدويل يف جمالت .ISI
خطوات و�إجراءات البحث العلمي.
دورة تدريبية “ا�سا�سيات وم��ه��ارات
ت�صميم املل�صقات العلمية”.
دورة ت��دري��ب��ي��ة “�آلية ال��ب��ح��ث عن
املجالت امل�صنفة �ضمن ت�صنيفات الـ ISI
و .”Scopus
دورة تدريبية “امللكية الفكرية يف البيئة
الرقمية”.
دورة تدريبية “دور جامع البيانات يف
امل�شاريع البحثية”.
دورة تدريبية “عوامل جن��اح الفرق
البحثية”.
دورة تدريبية “دور م�ساعد الباحث يف
الفرق البحثية”.
دورة تدريبية “الأمانة العلمية يف كتابة
املراجع”.
دورة ت��دري��ب��ي��ة “حتويل م��ق�ترح��ات
الدرا�سات �إىل قرارات”.
دورة تدريبية “مناهج البحث العلمي”.
دورة تدريبية “ كيفية �إعداد املقرتحات
البحثية”.
الربنامج العلمي “درا�سات املر�أة ـ منهج
البحث والتطبيق”.
يف جمال تطوير الذات:ور���ش��ة عمل ن�شر ثقافة العمل احلر
ودعم رائدات الأعمال بني طالبات جامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
حم��ا���ض��رة الرخ�صة ال��دول��ي��ة ل��ري��ادة
الأعمال.
الور�شة التعريفية لـ”مركز الأبحاث
الواعدة يف البحوث االجتماعية ودرا�سات
امل���ر�أة “ ـ �ضمن فعاليات م��ؤمت��ر التعليم
العايل الثالث 1433ه-2012م.
ثقافة العمل احلر طريقك لت�صبح رائد

�أعمال.
الأفكار النرية.
طريقك ل�سوق العمل كيف تبحثني عن
وظيفة.
كيف تربي �إبنك للتعامل مع التقنية
والتكنولوجيا احلديثة.
�شبكات التوا�صل االجتماعي و�سلوكيات
�أبنائنا.
�ضبط الأمن الفكري للأبناء.
مهارات حل امل�شكلة.
مهارات االت�صال الف ّعال.
كيف تنطلقني لتطوير ذاتك.
�إبداع رغم ال�ضغوط.
املر�أة وال�ضغوط النف�سية.
مهارات حل امل�شكالت واتخاذ القرار.
التخل�ص من امل�شاعر ال�سلبية بتقنية
احلرية النف�سية.
هند�سة العقل.
فن االتيكيت والربوتوكول.
الإ�سعافات الأولية للأطفال.
امل��ك��ات��ب��ات ال��ر���س��م��ي��ة واالت�����ص��االت
الإدارية.
كوين �إيجابية اهزمي الي�أ�س.
احلوار والتوا�صل يف بيئة العمل.
ال�سكرترية الناجحة.
ال�صديق املثايل للم�شاريع ال�صغرية.
ال�صياغة الناجحة يف �إع��داد ال�سرية
الذاتية واملقابالت ال�شخ�صية.
تنمية مهارات االت�صال يف احلوار.
املحاور الناجح.
ب�صمة الأحداث وذاكرة اجل�سد.
مهارات التفوق الدرا�سي.
مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد.
ال��ك��اي��زن ) ا�سرتاتيجيات التح�سني
امل�ستمر( .
مهارات املقابلة ال�شخ�صية.
كيف نحمي �أبناءنا من الإرهاب.
ور�شة عمل “الت�سويق االجتماعي”.
كوين �إيجابية.
دورة تدريبية “كيف ا�ساهم يف حتقيق
الأمن الفكري”.
دورة تدريبية “دور املر�أة لتحقيق الأمن
الفكري”.
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من إصدارات المركز
إعداد  /مها الفرحي

لقد

عني مركز األبحاث الواع�دة في البحوث االجتماعية ودراس�ات المرأة في
الدراس�ات التي تعكس واقع المجتمع ,كونها تسلط الضوء على التحديات و كيفية
التعامل معها وفق االمكانيات المتاحة ,وخرج بمجموعة قيمة ,منها:

الإيذاء اللفظي
�ضد الأطفال
�أ جنة �أحمد يو�سف
يعد الإيذاء اللفظي م�شكلة موجودة يف
كافة املجتمعات على اختالف الثقافات
واللغات فقد ميار�س داخل الأ�سرة الواحدة
 ,يف امل��در���س��ة �أو يف ال�����ش��ارع �أو غريها
من الأم��اك��ن وه��ذه الدرا�سة رك��زت على
الإي��ذاء اللفظي ال��ذي يقع على الأطفال
داخ��ل الأ�سرة الواحدة من قبل الوالدين
واملحيطني بهم  ،فهو ي�شري �إىل الأعمال
املبا�شرة والغري مبا�شرة
التي توجه نحو الطفل بهدف �إيقاع
الأذى النف�سي �أو اللفظي �أو اجل�سدي
�أو اجلن�سي لدى تلك الفئة وال��ذي يرتك
�آثارا �سلبية على منوه اجل�سمي والنف�سي
والعقلي ويعيق ت��ط��وره ومن���وه  ،وتتنوع
مظاهر الإي��ذاء ما بني العنف والإهمال
والق�سوة والإي���ذاء اجل�سدي ال��ذي يقوم
به الوالدان يف معاملة �أطفالهم وما بني
ال�ضرب الب�سيط �أو ال�صفع على الوجه
�أو ال�ضرب يف الأماكن التي ال ترتك �أثارا
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نف�سية كبرية كالأيدي والأرج��ل  ،كما �أن
ه��ن��اك �إه��م��ال يف ال�ترب��ي��ة �أو الإ���ش��راف
�أو املراقبة واملتابعة ثم يتحول �إىل �إيذاء
لفظي بالعبارات مما حت��ول الطفل �إىل
�شخ�صا انانيا وعدوانيا ال يعرف احلب
ولي�س لديه ثقة يف الآخرين  ،وتلك امل�شكلة
ت�ؤثر على التح�صيل الدرا�سي والت�أخر
التعليمي واخلوف من الإقدام على �إقامة
العالقات االجتماعية اجلديدة بالإ�ضافة
�إىل ال�سلوك ال��ع��دواين ال��ذي ي�صل �إىل
درجة اخلروج عن القوانني وي�ؤثر بالتايل
على تكوينه يف الأ�سرة التي يعي�ش فيها مما
يعترب تهديدا لتكوين الأ�سرة .
ف��ه��ذه ال��درا���س��ة حت���اول ال��ت��ع��رف على
حجم امل�شكلة وم��دى انت�شارها ومعرفة
م��دى ارت��ب��اط خ�صائ�ص �أ���س��ر الأط��ف��ال
وعالقة ذلك مبعدل الإيذاء اللفظي والآثار
وامل�����ش��ك�لات امل�ترت��ب��ة عليها م��ع حماولة
التو�صل �إىل �آلية لتجنب الإي��ذاء اللفظي
وحلول مقرتحة لدور اخلدمة االجتماعية
التي ميكن ان تتدخل من خاللها مهنيا لكي
تفيد الطفل والأ�سره للحد من انت�شار هذه
امل�شكلة بني �شرائح املجتمع املختلفة .
فقد تناول هذا هذا الكتاب يف ف�صله
الأول مدخل الدرا�سة من م�شكله و�أهمية

و�أهداف ومفاهيم �أما الف�صل الثاين الإطار
النظري �أما يف ف�صله الثالث الإج��راءات
املنهجية �أما الف�صل الرابع عر�ض النتائج
وتف�سريها ومناق�شتها والتو�صيات .
ح��ي��ث ه��دف��ت ال��درا���س��ة احل��ال��ي��ة �إىل
التعرف على حجم م�شكلة الإيذاء اللفظي
ومدى انت�شارها ،ومعرفة ما مدى ارتباط
خ�صائ�ص �أ���س��ر الأط��ف��ال وع�لاق��ة ذلك
مبعدل الإيذاء اللفظي والآثار وامل�شكالت
املرتتبة عليها مع حماولة التو�صل �إىل �آلية
لتجنب الإي���ذاء اللفظي وحلول مقرتحة
لدور اخلدمة االجتماعية التي ميكن �إن
تتدخل من خاللها مهنياً لكى تفيد الطفل
والأ���س��رة للحد من انت�شار ه��ذه امل�شكلة
بني �شرائح املجتمع املختلفة ،و�سعت �إىل
حتقيق عدة �أهداف من �أهمها:
 - 1حم��اول��ة التعـرف علـى م�شكلة
الإي���ذاء اللفظي �ضد الأط��ف��ال من حيث
مدى انت�شارهـا يف مدينـة الريا�ض على
طالبات املرحلة االبتدائية العليا.
 - 2حماولة التعـرف على خ�صائ�ص
�أ�سر الأط��ف��ال الذين يتعر�ضون للإيذاء
ال��ل��ف��ظ��ي وع�لاق��ة ذل���ك مب��ع��دل الإي����ذاء
اللفظي.
 - 3حماولة التعرف على امل�شكـالت و

الآثار ال�سلبيـة التي يعـاين منهـا الأطفـال
نتيجـة تعر�ضهم ل�ل�إي��ذاء اللفظي من
الناحية الأ�سرية واالجتماعية والنف�سية.
 - 4حماولة التو�صل �إىل �آلية لتجنب
الإي���ذاء اللفظي و حلول مقرتحة ل��دور
اخلدمة االجتماعية التي ميكن �إن تتدخل
من خاللها مهنياً لكى تفيد الطفل والأ�سرة
للحد من انت�شار هذه امل�شكلة بني �شرائح
املجتمع املختلفة.
ولتحقيق تلك الأه���داف مت ا�ستخدام
الدرا�سة اال�ستطالعية واالعتماد على
منهج امل�سح االجتماعي الذي مت بوا�سطة
ا�ستجواب عينَة كبرية من طالبات املرحلة
االب��ت��دائ��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ومت ���س��ح��ب العينَة
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة من خم�س
مناطق يف مدينة الريا�ض وبلغ حجمها (
 ) 450من الطالبات.
وق ��د ت��و� �ص �ل��ت ال ��درا�� �س ��ة �إىل ع ��دد من
النتائج و�أهمها:
� - 1أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن الإيذاء
اللفظي م��ن قبل الأب ي��ح��دث ب�صورة
مرتفعة يف  % 62من الطالبات ،ويحدث
ب�صورة متو�سطة يف  % 35من الطالبات،
و�أن الإي��ذاء اللفظي من قبل الأم يحدث
ب�صورة مرتفعة يف  % 59من الطالبات،

ويحدث ب�صورة متو�سطة يف  % 37من
الطالبات ،ويحدث ب�صورة مرتفعة يف 85
 %من الطالبات� ،أي �أكرث من ن�صف العينَة
يتعر�ضون للإيذاء اللفظي من قبل الأب و
الأم.
� - 2أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك
عالقة ارتباطية دالة �إح�صائياً بني بع�ض
املتغريات ومعدل الإيذاء اللفظي ،و املتمثلة
يف م�ستوى الدخل ،عدد �أفراد الأ�سرة ،عمر
الوالدين ،عمر الطفل ،ترتيب الطفل ،ونوع
ال�سكن ،نوع املنطقة يف مدينة الريا�ض.
 - 3كما �أ���ش��ارت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائياً بني
متغري عمر الطفلة و م�ؤ�شر حجم و�أ�شكال
الإي����ذاء اللفظي م��ن قبل الأب ،وحجم
و�أ�شكال الإيذاء اللفظي من قبل الأم.
 - 4لقد بينت نتائج الدرا�سة وجود عدد
من امل�شكالت والآث��ار ال�سلبية التي يعاين
منها الأط��ف��ال ال��ذي��ن يتعر�ضون ل�ل�إي��ذاء
اللفظي من قبل والديهم ،فقد ذكر الأطفال
م��ن خ�ل�ال �إج��اب��ت��ه��م ع��ل��ى اال���س��ت��ب��ان��ة �أن
امل�شكالت االجتماعية والنف�سية هي الأكرث
حدوثاً لهم ولقد �أو�ضحت النتائج �أن درجة
ت�أثرهم بها مرتفعة بن�سبة  ،% 49والبع�ض
�أجاب بن�سبة متو�سطة .% 45

مفهوم احلرية الأكادميية ودورها
يف اال�ستقاللية الذاتية يف
اجلامعات ال�سعودية
د� .شيخة الر�شيدي
تعترب احلرية االكادميية م�صدراً للحراك
ال��ف��ك��ري وال��ت��ق��دم العلمي للجامعات مما
ينعك�س �أثره  ,على املجتمع ب�شكل عام تطورا
وتنمية �إن مل يكن �أ�سا�س التطور والتنمية .لذا
ف��إن احلرية الأكادميية مل تعد حقا خا�صا
لع�ضو هيئة التدري�س فح�سب بل للطالب
ن�صيب منها فهي حق الطالب والطالبات يف
حرية الفكر  ،والتعبري  ،وحرية اختيارهم
م�ضامني امل��ادة الدرا�سية وحرية م�شاركتهم
يف الن�شاطات وال���ر�أي وامل�شاركة يف اتخاذ
ال��ق��رارات .فهي متكنه من تو�سيع مداركه
وزيادة خرباته  ،وتنمية �شخ�صيته وبناء كيانه
 ،ودعم قدراته وهذا يتحقق ب�إعطاء م�ساحة
من احلرية الأكادميية للطلبة فهي تقوم بدور
مهم يف تنمية ال�سمات االجتماعية والنف�سية
التي ت�ؤلف مبجموعها اال�ستقاللية الذاتية
لدى الطلبة  .ومنها االعتماد على النف�س ،
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وحتمل امل�س�ؤولية والثقة بالنف�س والقدرة على
اتخاذ القرار و تقبل ال��ر�أي االخر وااللتزام
بالقوانني والأن��ظ��م��ة واملعايري االجتماعية
والرتبوية والتعلم الذاتي وامل�ستمر والبحث
عن املعرفة ومن م�صادرها املختلفة .
و قد تناول هذا الكتاب يف ف�صله الأول (
ماهية احلرية الأكادميية ) ,ويف الف�صل الثاين
( النظريات املف�سرة لال�ستقاللية الذاتية ),
�أما الف�صل الثالث ( درا�سة مقارنة احلرية
الأكادميية واال�ستقالل الذاتي يف اجلامعات )
 ,و يف الرابع (الدرا�سات التي تناولت احلرية
الأكادميية ) ,والف�صل اخلام�س مناق�شة �أما
الأخري ال�ساد�س فقد تناول ( حتديد مفاهيم
والتو�صيات واملقرتحات ).
و �أك���دت ال��درا���س��ة �إال �أن �أب��ع��اد احلرية
االكادميية تتمثل يف قدرة الفرد ملا يلي :
حرية التفكري  :وتتثمل يف قدرة الفرد على
التعبري على �آرائ��ه ب�أمانه و�صدق و�إخال�ص
دون قيود للو�صول اىل نتائج ميكن االعتماد
عليها .
حرية االختيار  :وتعني ق��درة الفرد على
االختيار من بني البدائل التي يتو�صل �إليها
مبا يتنا�سب وميوله و�إمكاناته وفل�سفة احلياة
..
حرية البحث  :وتعني القدرة الفرد على
اط�ل�اق ق���واه اخل�لاف��ه امل��ب��دع��ه  ,وح��ق��ه يف

املناق�شة والنقد البناء دون تع�صب �أو حتيز
مع مراعاة املو�ضوعية والإخال�ص.
حرية الفعل  :تتحدد حرية �أفعال الأكادميي
وفق �ضرورتها  ،ومعقوليتها .
حرية االعتقاد  :وتعني �إمي��ان الأكادميي
باملعتقدات التي يجدها تنا�سب فكرة دون
عوائق  ،ووفق حدود فل�سفة املجتمع ونظمه .
حرية امل�شاركة يف اتخاذ القرار .
و تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة تو�صيات:
تو�صيات يف جم��ال اال�ستقاللية الذاتية
لدى الطلبة:
�إت��اح��ة الفر�صة الطلبة �أن يتوا�صلوا مع
زمالئهم يف داخل وخارج اجلامعة دون عوائق
اجتماعية.
يجب �أن ميار�س الطلبة حتمل امل�س�ؤولية
يف اتخاذ ال��ق��رارات عند تكوين اجلمعيات
العلمية املتعلقة بدرا�ستهم.
ال�سماح للطلبة �أن يناق�شون �أ�ساتذتهم يف
م�شكالتهم الدرا�سية.
على اجلامعة م�ساعدة الطلبة على مواجهة
م�شكالتهم الدرا�سية.
ت�شجيع الطالب يف التعبري عن الر�أي حتى
لو كان خمالفاً للآخرين
الوعي ب�أهمية احلرية الأكادميية ودورها
يف تعزيز فر�ص الدفاع عن احلق بكل ال�سبل.

العمل على م�ساعدة الطلبة يف التعبري عن
�أفكارهم بحرية.
�إعطاء الفر�صة للطلبة يف تقدمي الأ�سئلة
الناقدة دون خوف.
تو�صيات يف جمال امل�شكالت التي تواجه
طلبة جمال تطبيق احلرية الأكادميية:
�أوالً :امل�شكالت الأكادميية:
تقبل اق�تراح��ات الطلبة يف ا�ستحداث
و�سائل و�أ�ساليب تعزز قدراتهم على حتقيق
الأهداف التعليمية.
العمل على دع��م م�ستوى التوا�صل بني
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
تفعيل دور املجال�س اال�ست�شارية التي
تتطلب وجود العن�صر الطالبي فيها.
ع��دم الأخ���ذ بوجهة نظر الأ���س��ات��ذة دون
ال�سماح للطلبة مبناق�شتها.
ثانياً :امل�شكالت الإدارية:
ت�شجيع التنظيمات الطالبية �سواء الثقافية
منها �أو الفكرية.
العمل على رف��ع ممار�سة الإدارة العليا
باجلامعة للحرية الأكادميية بطريقة فعالة.
ت�شجيع العمل الالمركزي يف منط �إدارة
اجلامعات.
و����ض���ع ق���وان�ي�ن ج�����ادة م��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��ري��ة
الأكادميية يف لوائح اجلامعة.
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تدشين قاعدة بيانات
مركز األبحاث الواعدة

د�شنت وكيلة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى
بنت عمر الوهيبي م�شروع قاعدة بيانات مركز الأبحاث الواعدة يف
البحوث الإجتماعية ودرا�سات املر�أة “منارة” بقاعة املر�أة يف املكتبة
املركزية ،وذلك �سعياً من مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية
ودرا���س��ات امل���ر�أة لتوفري بيئة داعمة للبحث العلمي ،وذل��ك بتوفري
م�صادر معلومات متجددة و�إتاحتها للباحثات ،ولأهمية و�سائل الإعالم
يف التعريف ب��دور امل��ر�أة و�إ�سهاماتها وتطور م�شاركتها ،حيث �أ�س�س
املركز قاعدة بيانات الكرتونية جمع فيها الكثري من املواد ال�صحفية
والتلفزيونية التي تناولت مو�ضوعات تتعلق باملر�أة ال�سعودية .وترجع
املواد �إىل فرتات زمنية متنوعة ،و�ستحدث البيانات وي�ضاف �إليها ب�شكل
دوري .و�صممت القاعدة ب�شكل ي�ضمن �سهولة اال�ستخدام مبا فيها
خ�صائ�ص مثل البحث والطباعة ،وو�ضعت هذه القاعدة يف قاعة املر�أة
باملكتبة املركزية.
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قــديم
د .مها آل خشيل

كان

الق���رار التاريخ���ي ال���ذي ص���در
ف���ي عه���د المل���ك س���عود ـ رحم���ه اهلل ـ
عام 1379ه���ـ1959/م بمثاب���ة البوابة التي
انطلق���ت منه���ا الفت���اة الس���عودية نحو
المس���تقبل .ومن���ذ تأس���يس الرئاس���ة
العامة لتعليم البنات عام 1380هـ1960/م
انتش���رت م���دارس البن���ات ف���ي أنح���اء
المملكة.

18

�أت���اح التعليم الفر�صة للفتاة ال�سعودية
لتطوير معارفها ومهاراتها ،وتزامن التعليم
النظامي مع العناية بالعديد من الأن�شطة
التي هدفت �إىل �إث���راء م��ه��ارات الطالبات
وت�شجيعهن.
معر�ض
اخ��ت��ار فريق التحرير خ�براً ع��ن
ٍ
لأن�شطة مدار�س البنات يف اململكة �أقيم يف
بداية عام 1390هـ 1970/م .ونُ�شر
الخرب يف مجلة املنهل مج ،32س  ،36صفر
1370هـ/أبريل 1970م.

19
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ٍ
ب�سنوات م��ع��دودة ،كانت امل�سرية
وبعدها
ٍ
تطور
موعد مع
العلمية للفتاة ال�سعودية على
ٍ
ٍ
جديد تمَ َّثل يف �صدور املوافقة امللكية عام
1388ه���ـ1968/م بدرا�سة م�شروع ت�أ�سي�س
كلية الرتبية للبنات بالريا�ض والتي افتُ ِتحت
ع��ام 1390ه����ـ1970/م ،ومنذ افتتاحها ظلت
ٍ
جلامعة كربى
الكلية تتطلع لأن تكون ن��وا ًة
للبنات وه��و م��ا حتقق فيما بعد بت�أ�سي�س
جامعة الريا�ض للبنات عام 1427هـ 2006/م
والتي �أطلق عليها منذ عام 1429هـ 2009/م
ا�سم جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
الصور املرفقة عبارة عن مقتطفاتٍ من
صحيفة الجزيرة توثق جانبا ً من صدى
افتتاح كلية البنات ،واآلمال العراض التي
عقدت عليها.

�ش ِّكل العناية بدرا�سة امل��ر�أة
�أهمي ًة كربى ،فهي تربز دورها
و�إ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف ال��ت��ع��ام��ل مع
جمتمعها .ومن الأ�صوات التي
ٍ
ٍ
طويلة بالعناية
فرتة
نادت منذ
بدرا�سات امل��ر�أة �أ.د .دالل بنت
خملد احلربي �أ�ستاذة التاريخ
احل��دي��ث وامل��ع��ا���ص��ر يف ق�سم
التاريخ بجامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن ،وميثل مقالها الذي
حمل عنوان )�أين هي؟( ونُ�شر
يف جريدة اجلزيرة ) ع 8495
االثنني � 10شعبان عام 1416هـ1/
يناير 1996م( ،دع���و ًة للعناية
بدرا�سة املر�أة.
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن ه��ذا
ال�س�ؤال قد �أجابت عليه الأ�ستاذة
الدكتورة دالل احلربي من خالل
ٍ
كبري من الكتب والدرا�سات
عدد ٍ
وامل��ق��االت ال��ت��ي ك�شفت جانباً
مهماً من تاريخ املر�أة ال�سعودية
ودورها ،ومنها:
• ن�ساء ���ش��ه�يرات م��ن جند.
الريا�ض:
دارة امللك عبد العزيز1419 ،ه
�رج��م ه��ذا الكتاب �إىل اللغة
وتُ� ِ
الإجنليزية بعنوان:
Prominent Women
from Central Arabia,
Riyadh: King
Abdulaziz Foundation
for Research and
Archives, 2008
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• �إ�سهام امل���ر�أة يف وق��ف الكتب
يف منطقة جند يف القرنني الثالث
ع�شر وال��راب��ع ع�شر الهجريني.
الريا�ض :مكتبة امللك فهد الوطنية،
1422هـ.
• ال��ـ��م��ـ��ر�أة يف جن��ـ��د :و�ضعها
ودورها

1200-1351ه���������ـ1786-1932/م.
ال��ري��ا���ض :دارة امل��ل��ك عبدالعزيز،
1432هـ.
• غالية البقمية حياتها ودورها يف
مقاومةحملة حممد علي با�شا على
تربة .الريا�ض :دار امللك عبدالعزيز،
434 1هـ.
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دراسات عن المرأة

مجابهة أشكال التميز ضد المرأة في االتفاقيات الدولية
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في
برنامج القانون الخاص
اعداد /أماني بنت عثمان العبد هللا
اشراف الدكتور /عبدالكريم خليفة
1436هـ  2015/م

تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إبراز اجلهود
الدولية والإ�سالمية والعربية يف جمابهة
�أ���ش��ك��ال التميز �ضد امل����ر�أة ،م��ن خالل
�إ�صدار املواثيق والإعالنات املعينة بحقوق
الإن�سان وحقوق املر�أة خا�صة ،ممثلة يف
الأمم املتحدة وجامعة ال��دول العربية،
وم��ن��ظ��م��ة امل����ؤمت���ر الإ���س�لام��ي)م��ن��ظ��م��ة
التعاون الإ�سالمي حاليا(.
وقد كان لل�شريعة الإ�سالمية موقف
هام من ق�ضية م�ساواة امل��ر�أة مع الرجل
�سعت هذه الدرا�سة �إىل بيانه .و�أب��رزت
ه��ذه ال��درا���س��ة م��وق��ف اململكة العربية
ال�سعودية من جمابهة �أ�شكال التميز �ضد
املر�أة ،و�صدى االتفاقيات الدولية العامة
واخل��ا���ص��ة املتعلقة ب��امل��ر�أة يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وم��ن خ�لال ه��ذه ال��درا��س��ة مت التو�صل
�إىل عدد من النتائج ،من �أهمها:
 - 1تعترب اتفاقية الق�ضاء على �أ�شكال

التميز �ضد املر�أة ت�شريعاً دولياً متكام ً
ال
حلقوق امل��ر�أة وحريتها ،والق�ضاء على
التميز �ضدها.
- 2اهتمت اململكة العربية ال�سعودية
بحقوق الإن�سان؛ حيث �أنها �أنظمت على
العديد من االتفاقيات الدولية املعنية
بحقوق الإن�سان.
� - 3أنظمت اململكة على اتفاقية
الق�ضاء على �أ�شكال التمييز عام ،2000
ومل تن�ضم �إىل الربوتوكول االختياري
امللحق بها.
� - 4أب����دت اململكة حتفظها على
اتفاقية الق�ضاء على �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة ب�شكل عام لكل ن�ص خمالف
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وحتفظاً
خا�صاً للمادتني . 29 ، 9
- 5تعد �أحكام اتفاقية الق�ضاء على
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة نظاماً داخلياَ
نافذاً ،يحتج به �أمام الق�ضاء الوطني يف
اململكة العربية ال�سعودية

صورة المرأة في المجتمع السعودي من خالل العمل الروائي النسوي
(األعمال الروائية ألميمة الخميس نموذجا ً
تطبيقاً)
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في
علم االجتماع
اعداد /تهاني بنت حمود الشمري
اشراف الدكتورة /فوزية أبو خالد
1437هـ  2016 /م

إن

االهتمام بدراسات المرأة أتت مواكبة للتطورات الفكرية واالجتماعية التي تشهدها المملكة

العربية الس���عودية ,لما لها من أولية نحو تس���ليط الضوء على المرأة ودورها في نهضة المجتمع,
من هذا المنطلق س���عى مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراس���ات المرأة لمتابعة ما
يس���تجد في مجال دراس���ات المرأة من رسائل ماجس���تير و دكتوراه في بعض الجامعات السعودية,
ومن بين تلك الدراسات:
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تعترب الدرا�سة درا�سة يف علم اجتماع
الأدب ) ،( Sociology of literature
وهي من الدرا�سات النادرة يف هذا املجال
الذي يدر�س العالقة اجلدلية بني الأدب
واملجتمع ،باعتبار الواقع من ينبوع من
ينابيع الإبداع الدبي وباعتبار الأدب مر�آة
ن�سبية للواقع .وتهدف �إىل حتليل �صورة
امل��ر�أة باملجتمع ال�سعودي والتي ر�سمتها
الكاتبة بالعمل الروائي الن�سوي ،للك�شف
عن مالمح هذه ال�صورة ومدى �أحاديتها
�أو تعددها ،وكذلك عن م��دى جمودها
�أو حركتها ،وحت��ري �أ�شكال ح�ضورها
وغيابها ،وم��دى رمزية هذه ال�صورة يف

الداللة على طبيعة الواقع الن�سوي القائم
يف املجتمع والأدب الروائي.
وتهدف �إىل الوقوف على خلفية الكاتبة
االجتماعية والثقافية ،ودورها يف دخولها
للمجال الأدب��ي ولتحقيق هذه الأه��داف
ج���رى م��ن��ه��ج��ي�اً ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ج حتليل
امل�ضمون الكيفي ،بالإ�ضافة ملنهج درا�سة
احلالة .مع اال�ست�ضاءة بالتنطري الن�سوي
االجتماعي والنقد الأدبي الن�سوي.
ولتحقيقها ميدانياً فقد مت انتخاب
ع��ي��ن��ة م��ن الأع���م���ال ال��روائ��ي��ة لأم��ي��م��ة
اخلمي�س ،وهكا رواية البحريات والوارفة،
باعتبارهما م��ن �أب���رز العمال الروائية
اجل��دي��دة امل��ع�برة ع��ن حم��اول��ة ج��ادة يف
متثيل ال�صوت الن�سوي على ال�ساحة
الثقافية باململكة العربية ال�سعودية،
باال�ستعانة مبنهج حتليل امل�ضمون لقراءة
ال�سرد الروائي ،باالعتماد على ا�ستمارة
التحليل للك�شف عن �صورة املر�أة باملجتمع
التي ر�سمتها الكاتبة ،وعلى منهج درا�سة
احل��ال��ة ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى �أداة املقابلة
املفتوحة مع �صاحبة الأع��م��ال الروائية

مب��ا �أت���اح ال��وق��وف على خلفية الكاتبة
االجتماعية والثقافية .ومن �أهم النتائج:
�صورة امل���ر�أة باملجتمع ال�سعودي والتي
ر�سمتها الكاتبة بالعمل الروائي لي�ست
�صورة واحدة بل �صورة متعددة.
وت�تراوح بني لقطات �سافره ولقطات
ظالليه خافتة بالكاد تف�صح فيها ال�صورة
عن مالمح امل��ر�أة .وقد ارتبط بناء هذه
ال�صورة بالزمان واملكان ،وك��ان لطبيعة
العالقات االجتماعية ال�سائدة باملجتمع،
وطبيعة �شخ�صية امل����ر�أة دور يف بناء
مالمح ال�صورة �أي�ضاً .و�ساهمت جتارب
الن�ساء بت�شكيل �صورة املر�أة يف اال�ستقرار
والتحوالت ويف احلزن والفرح ،ويف ر�سم
مالمح الأمل و الأمل على وجه املر�أة .
ول��ع��ل ال��درا���س��ة تك�شف ع��ن �أط��ي��اف
ل�صورة امل���ر�أة باملجتمع ك�صورة امل���ر�أة
ال�صابرة والنافرة ،و�صورة املر�أة ال�ساكنة
املبعدة رمز الطهر الأمومي ورمز الغواية
وال��ف��ت��ن��ة م��ع �اً ،و���ص��ورة امل����ر�أة املتعلمة
املقاومة .وكان خللفية الكاتبة دور كبري
يف اجتاهها للمجال الأدبي.
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دراسات عن المرأة

(دراسة دال َل ٌ
ية)
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير
في قسم اللغة العربية و آدابها
اعداد /نجود بنت عواد السناني
اشراف الدكتورة /ذكرى القبيلي

 2016 / 2015م

اهتم املو�ضوع بدرا�سة الألفاظ الدالة
على امل���ر�أة يف القامو�س املحيط �سوا ًء
�أكانت �ألفاظاً ح�سيه �أم معنوية �أي ما يتعلق
باملر�أة من الناحتني :اخللقية  ،وا ُ
خللقية،
وما تخت�ص به �أو من عوار�ض تعرت�ضها
يف حياتها كاحلمل وال���والدة وم�سميات
ذلك كله يف القامو�س ،وقامت الدرا�سة
بتق�سيم هذه الألفاظ اخلا�صة باملر�أة �إىل
حقول داللية “”Semantic Fields
لتتبني طبيعة العالقات الداللية اجلامعة
لهذه الألفاظ يف كل ٍ
حقل على حدة.
وات�ضحت �أهمية ه��ذا امل��و���ض��وع من
زاويتني :الأوىل القامو�س املحيط ،وهو
مدونة الدرا�سة وماله من �أهمية كبرية

يف اللغة عامة ،ويف علم الداللة خا�صة،
والثانية ،مو�ضوع الدرا�سة نف�سه ،وما
يندرج حتته من �ألفاظ متعددة؛ جعلت
الدرا�سة عن�صراً مهماً يف الدر�س اللغوي
املعجمي ال���داليل ؛ وم��ن ه��ذه الأهمية
انبثقت �أ�سباب درا�ستي �إىل جانب علم
الداللة الذي تقلدته احلقول الداللية يف
هذا املو�ضوع ،وكذلك الواقع اللغوي الذي
متثله القامو�س بطريقة جعلته بعيداً عن
الت�صنع �أو التكلف يف اللغة.
�أما م�شكلة هذه الدار�سة ،فقد طرحتها
الباحثة يف �ضوء الت�سا�ؤالت الآتية:
•ما حلقول الداللية التي جتمع الألفاظ
املتعلقة بالدرا�سة ،وتت�شعب من خاللها
هذه الألفاظ؟
•ما ال��ع�لاق��ات ال��دالل��ي��ة التي جتمع
الألفاظ الدالة على املر�أة؟
•�إىل �أي مدى كانت امل��ر�أة حا�ضرة يف
الذهنية اللغوية ما يخ�ص �ألفاظها الدالة
عليها يف القامو�س املحيط؟
ومن تلك الت�سا�ؤالت انطلقت الدرا�سة
التي هدفت �إىل حتديد احلقول الداللية
التي تت�شعب منها الألفاظ الدالة على
امل��ر�أة ،ومن ثم قامت بتحليل العالقات
الداللية التي جتمع �ألفاظ املر�أة �أو نعوتها

الدالة عليها املرتبطة بها ،واخرياً بيان
مدى ح�ضور امل��ر�أة يف الذهنية اللغوية
يف ما يخ�ص الألفاظ الدالة عليها يف
القامو�س املحيط ال���ذي ُرت���ب تربيباً
�أل��ف��ب��ائ��ي�اً )ب��ن��ظ��ام التقفيه( ،ومل يعن
باملو�ضوعات ،وبالتايل ح�ضورها يف
الدر�س اللغوي القدمي.
وم �ن �ه��ج ال ��درا�� �س ��ة و� �ص �ف��ي حت�ل�ي�ل��ي،
وك��ان��ت ال��درا� �س��ة مق�سمة �إىل الأج� ��زاء
الآتية:
•مقدمة ،وفيها خطة الدرا�سة.
•متهيد) :القامو�س املحيط يف �ضوء
ن��ظ��ري��ة احل��ق��ول ال��دالل��ي��ة( وت�ضمن:
القامو�س املحيط و�ألفاظ املر�أة داخله،
ثم احلقول الداللية.
•الف�صل الأول) :دار���س��ة دالل��ي��ة يف
احلقول امل��ادي��ة( وفيه مبحثان :الأول
اجلانب اخللقي للمر�أة .والثاين زينة
املر�أة ولوازمها.
•الف�صل الثاين) :درا���س��ة داللية يف
احل��ق��ول ال��ت��ج��ري��دي��ة( وف��ي��ه مبحثان:
الأول ،اجل��ان��ب ا ُ
خل��ل��ق��ي واالن��ف��ع��ايل
والعقدي .والثاين ،عالقات املر�أة.
•خامتة ،وفيها �أب��رز نتائج الدرا�سة،
وتو�صياتها.

مــلتقيات

األلفاظ الخاصة بالمرأة في القاموس المحيط للفيروزابادي

المرأة برؤية

تمكين ..بناء ..وعي
إعداد  /غادة املشوح

مواكب ًة لر�ؤية اململكة  ،2030وما �أولته من اهتمام مقدر للمر�أة
تعزيزاً لدورها املحوري وتفعيل م�شاركتها يف النه�ضة والتنمية
امل�ستدامة� ،أقيمت العديد من امللتقيات التي تُعنى باملر�أة ،دورها،
متكينها� ،إ�سهاماتها ،وت�سليط ال�ضوء عليها لتكون ج��زءاً مكم ً
ال
ٍ
ٍ
مرموقة تتالءم مع
وطنية �شاملة ،وتقلد مراكز
للرجل نحو نه�ضة
روح املر�أة الع�صرية ،وجتعل منها �أمنوذجاً م�شرقاً وعن�صراً فاعالً
يف نه�ضة وطننا.
منذ عهد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ث��راه ـ حتظى
كبري من ِق َبل والة �أمرنا ـ حفظهم اهلل ـ
باهتمام
امل��ر�أة ال�سعودية
ٍ
ٍ
كثري من الإجنازات لي�س
مما �أهلها لتبو�ؤ منا�صب مرموقة وحتقيق ٍ
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على ال�صعيد املحلي فح�سب بل العاملي ووقوفها على من�صات
التتويج ب�أرفع �أو�سمة الإجن��از ،حيث فتحت لها القيادة الر�شيدة
املجال وا�سعاً
ٍ
ك�شريك رئي�سي لتمار�س دورها الطبيعي نحو ذاتها،
وجمتمعها ووطنها.
�إن متكني امل��ر�أة يف جماالت الدولة املتعددة فتح املجال �أمامها
ٍ
بفاعلية يف التطور الذي ينتظم
وا�سعاً و�أتاح لها الفر�صة للم�ساهمة
جميع املناحي ،وقد �أثبتت جدارتها ملا لها من ر� ًؤى متفردة �أهلتها
نوع من االبتكار والتميز.
خللق ٍ
يف هذه امل�ساحة ن�ستعر�ض جانباً من امللتقيات التي �أولت عنايةً
خا�ص ًة للمر�أة ال�سعودية و�إ�سهاماتها خالل عام :2017
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مــلتقيات

مــلتقيات

ملتقى إسهامات
المرأة السعودية التنموية
في تحقيق رؤية ( 2030الواقع واالستشراف)

المرأة السعودية
في رؤية 2030
الجهة المنظمة :مركز األبحاث الواعدة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الجهة المنظمة :مجلة سيدتي

التاريخ :االثنين 1439 /3/ 2هـ الموافق 2017 /11/20م.

التاريخ :األربعاء  1438/6/ 9الموافق 2017 /8/3م.

ُع� ِ�ق � َد ه��ذا امللتقى ت��ع��زي��زاً ل���دور مركز
الأبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية
ودرا�سات املر�أة احليوي يف مناق�شة الق�ضايا
املجتمعية احلديثة ،وت�أكيداً لأهمية م�ساهمة
اجلامعات يف حتقيق ر�ؤية .2030
وتناولت وكيلة اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي يف
ورقة العمل التي قدمتها بعنوان :تطلعات
وطموحات التعليم اجلامعي املتميز )جامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن(� ،أبرز مالمح
ر�ؤية  2030ذات ال�صلة باملر�أة وحثها على
دخول �سوق العمل ورفع ن�سبة م�شاركتها فيه
من ٢٢ـ .٪٣٠
ودع���ت ال��دك��ت��ورة �سمر ال�سقاف وكيلة
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية املكلفة ووكيلة

اجلامعة لل�ش�ؤون ال�صحية يف الورقة التي
�شاركت بها )املر�أة ومراكز �صنع القرار(� ،إىل
متكني القيادات الأكادميية لتحقيق امل�شاركة
الفعالة يف �صنع القرارات والتوجيه القيادي
يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
وع��ززت الدكتورة هيا املنيع م�ست�شارة
م��دي��رة اجلامعة ل�ل�إع�لام وع�ضو جمل�س
ال�شورى �سابقاً مواطنة امل���ر�أة ال�سعودية
مع حماية الن�سيج االجتماعي من خماطر
التمييز بني �أفراد املجتمع وفئاته يف احلقوق
والواجبات.
وحتدثت الدكتورة دالل الربي�شي وكيلة
الدرا�سات العليا بكلية الإدارة والأعمال
يف ورقتها ع��ن ابتعاث امل���ر�أة ودوره���ا يف
حتقيق ر�ؤي���ة اململكة التحويلية ،و�إع���داد

ٍ
ب�شكل
املوارد الب�شرية ال�سعودية ،وت�أهيلها
ٍ
فاعل لت�صبح مناف�ساً عاملياً يف �سوق العمل
وجم���االت البحث العلمي ،وراف����داً مهماً
يف دع��م اجلامعات ال�سعودية والقطاعني
احلكومي والأهلي بالكفاءات املتميزة.
ويف ختام امللتقى قدمت م��دي��رة مركز
الأبحاث الواعدة التو�صيات ،من �أبرزها:
���ض��رورة �إ���س��ه��ام امل���ر�أة ال�سعودية يف
حتقيق ر�ؤية اململكة  2030من خالل العمل
يف الربامج املحورية ،وامل�شاركة يف مراجعتها
وتقوميها بالعمل يف كافة القطاعات.
�إن�شاء مراكز لتهيئة القيادات الن�سائية
يف خمتلف املجاالت.

انطلق هذا امللتقى ت�أكيداً لأهمية املر�أة
أ�سا�سي يف املجتمع ،وتعزيزاً لدورها
كعن�صر �
ٍ
ٍ
ال���ذي ال يقل �أه��م��ي � ًة ع��ن دور ال��رج��ل يف
حتقيق ر�ؤية  ،2030وحظي امللتقى بح�ضور
ٍ
كوكبة من ال�شخ�صيات املميزة التي تدعم
عمل املر�أة وتواجدها الفعال.
وبينَّ حممد فهد احلارثي رئي�س حترير
جملتي �سيدتي والرجل �أن املر�أة ال�سعودية
ال تقل �أه��م��ي� ًة ع��ن ر�صيفاتها يف � ٍأي من
املجتمعات على امل�ستوى العاملي ،مبيناً �أنها
ومنذ البداية �أثبتت جدارتها وقدرتها عندما
�أتيحت لها الفر�صة.
وطرح احلارثي العديد من اال�ستف�سارات
منها« :ه��ل ا�ستطاع املجتمع التخل�ص من
ال�صورة ال�سلبية للمر�أة على �أنها غري قادرة
ٍ
مداخلة
راف�ض لها؟» ،وتابع يف
�أو �أن املجتمع
ٌ
�أخرى متحدثاً عما حققته املر�أة ال�سعودية:

ٍ
إجنازات
«لقد بد�أت املر�أة ال�سعودية حتقق �
���االت ك� ٍ
يف جم� ٍ
�ث�يرة وخم��ت��ل��ف��ة ،يف الطب
والإع�لام وال�ش�ؤون االجتماعية ،وج��زءٌ من
م�س�ؤوليتنا �أن نكرم ه�ؤالء املبدعات وكذلك
الواعدات».
وعر�ض خالد اخل�ضري امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة )جلوورك( جمموع ًة من
جت��ارب ال�شركة وخرباتها ل��دور امل���ر�أة يف
ٍ
مبجموعة
حتقيق ال��ر�ؤي��ة ،مدعماً حديثه
م��ن ال��درا���س��ات التي تبحث ع��ن املعوقات
التي حتول دون متكني املر�أة من �أهمها عدم
ب�شرية م� ٍ
ٍ
ؤهلة على الوجه
وجود �أق�سام موارد
املطلوب.
و�أ�شار مالك الغامني مدير ريادة الأعمال
االجتماعية يف الهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية �إىل الربامج التي �أحدثتها هيئة
املن�ش�آت بهدف دمج املر�أة يف جمال العمل

ومتكينها م��ن خ�ل�ال ع���دة ب��رام��ج ري��ادي��ة
اجتماعية كمن�صتي فنار وفكرة املتواجدتني
على موقع الهيئة.
ٍ
مبجموعة من التو�صيات،
وخرج امللتقى
من �أهمها:
تهيئة البيئة املنا�سبة لعمل املر�أة.
عدم تعميم الربامج على مناطق اململكة
و�سنها بح�سب الرتكيبة الثقافية لكل
منطقة.
تغيري خمرجات التعليم مبا يتنا�سب
مع الر�ؤية.
�أهمية وجود �إر�شاد مهني يف اجلامعات
له دو ٌر فاع ٌل وم�ؤثر.
الت�أكيد على دور الإع�ل�ام يف تغيري
ال�صورة النمطية للمر�أة.
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مــلتقيات

دور المرأة السعودية

في التنمية في إطار رؤية 2030
الجهة المنظمة :منظمة اليونيسكو.
التاريخ :الخميس 1439 /3/ 12هـ2017 /11/ 30 ،م.

�أُ ِقي َمت هذه الندوة حتت ا�ست�ضافة منظمة
اليوني�سكو ،بدعوة من مديرتها العامة �أودري
�أزوالي و�سفريي اململكة ال�سعودية لدى
فرن�سا واليوني�سكو الدكتور خالد العنقري
و�إبراهيم البلوي ،لت�سلط ال�ضوء على دور
امل���ر�أة ال�سعودية يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف �إطار ر�ؤية اململكة .2030
ٍ
مناق�شات
متيزت املداخالت وما تبعتها من
بالعمق وال�صراحة ،ولعل �أوىل ميزاتها �أنها
�ساهمت يف ت�صحيح ٍ
عدد من ال�صور النمطية
ال�سالبة لدى الر�أي العام الغربي عن املر�أة
ال�سعودية و�أو�ضاعها وتطلعاتها ،ف�ضلاً عن
الرتكيز على حموريتها يف «ر�ؤية  »2030من
�أج��ل متكينها من النهو�ض واحتالل الدور
واملوقع اللذين يليقان بها.
واعترب الدكتور �إبراهيم العلوي يف كلمته
االفتتاحية �أن االهتمام باملر�أة جاء يف «قلب
ال��ر�ؤي��ة  ،»2030وه��و م��ا يرتبط باهتمام
اخلطة امل�شار �إليها بال�شباب باعتبارهم
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الع�صب احلي وركيزة املجتمع وامل�ستقبل،
لكن �إذا كان متكني املر�أة هدفاً مهماً بذاته
ولي�س ج��زءاً من عملية النهو�ض باملجتمع
واالقت�صاد ،وهو ما �أ�شار �إليه �سفري اململكة
خالد العنقري الذي �شدد على �أن املر�أة رك ٌن
أ�سا�سي يف عملية البناء والتنمية ،و�أن �أحد
�
ٌ
الأهداف املن�شودة هو رفع ح�ضور العن�صر
الن�سائي يف االقت�صاد .و�أ�شار العنقري �إىل
توجيهات امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل
العهد الأمري حممد بن �سلمان اخلا�صة التي
ٍ
مزيد من التمكني و�إزالة املعوقات
حتث على
التي تعيق املر�أة ال�سعودية وفتح الباب �أمامها
ٍ
ملزيد من امل�شاركة.
و�شددت ممثلة مديرة عام اليوني�سكو على
دور املنظمة الدولية يف الدفع نحو حتقيق
امل�ساواة عرب العامل بني اجلن�سني يف احلقوق
والواجبات ،ف�ضلاً عن حماربة العنف �ضد
ٍ
انتهاك للحقوق
الن�ساء الذي اعتربته �أخطر
الإن�سانية .كما �أ���ش��ارت امل�س�ؤولة الدولية

دور المرأة السعودية

في تحقيق رؤية 2030

�إىل �أن امل���ر�أة العربية كانت الأك�ثر ت�أث ًرا
بالنزاعات التي يعرفها العامل العربي ،لكن
بالن�سبة لل�سعودية ،فقد اعتربت �أن و�ضع
املر�أة �سي�شهد تطو ًرا حقيق ًيا يف ظل «ر�ؤية
 ،»2030منوه ًة بالقفزة التي عرفتها املر�أة
يف جمال التعليم اجلامعي.

التاريخ :االثنين 1439 /2/ 3هـ الموافق 2017 /10/ 23م.

و�شكا عدد من املتحدثات ومنهن رمي �أ�سعد
من التب�سيط وال�صورة ال�سلبية العامة التي
يعك�سها الإعالم الغربي عن املر�أة ال�سعودية،
معترب ًة �أن م��ا ح�صل يف اليوني�سكو تُع ُّد
خطو ًة لت�صحيح اخللل ،وخل�صت �إىل ثالث
نتائج :الأوىل حت�سن و�ضع املر�أة بـ»التدرج»
الطبيعي ولي�س عرب
النزاع �أو التنازع ،والثانية تفاعل املجتمع
م��ع م��ا تطرحه ال��ق��ي��ادة� ،أم��ا الثالثة فهي
الوعي املجتمعي والتهيئة التي توليها الدولة
من �أجل حت�ضري الكوادر والقوانني ملواكبة
التغيري.

نُظم اللقاء �ضمن �سل�سلة الربامج املتعددة التي يتبناها املركز،
بهدف تعزيز مفاهيم احلوار البنّاء حول عدد من الق�ضايا اجلوهرية
التي تهم املجتمع ،وت�سهم يف تالقح الآراء وتعزيز دور املثقفني
والفاعلني اجتماعياً ،لتعزيز م�سرية التالحم والتعاي�ش املجتمعي.
و�أك���دت الدكتورة متا�ضر ال��رم��اح وكيل وزارة العمل والتنمية
االجتماعية اهتمام ر�ؤي��ة  2030باملر�أة ال�سعودية ودوره��ا الرائد
يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية ،مبين ًة �أن ر�ؤية  2030موجه ٌة
للجميع على م�ستوى الربامج واملبادرات ،ومنها برامج دعم ومتكني
املر�أة ،م�شري ًة �إىل حر�ص وزارة العمل واهتمامها بتمكني وم�شاركة
املر�أة يف التنمية االقت�صادية ودخولها �سوق العمل.
وقالت الدكتورة منى �آل م�شيط ع�ضو جمل�س ال�شورى( :يجب

الجهة المنظمة :مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض.

علينا ك�سعوديات �أن ن�ساعد القيادة ال�سيا�سية يف حتقيق الهدف
الذي حددته يف الر�ؤية ،وهو زيادة م�شاركتنا يف �سوق العمل وبناء
الوطن ،و�أن ن�ستغل هذه الفر�صة لن�ضع �أنف�سنا يف ال�صدارة،
متنا�سني كل العوائق التي قد ي�ضعها البع�ض �أمامنا).
و�أ�شار الدكتور علي اخل�شيبان �إىل �ضرورة �إدراك املر�أة لدورها
املهم وامل�ساهمة به يف قيادة التغيري يف اململكة.
ولفت في�صل بن عبدالرحمن بن معمر الأمني العام ملركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني �إىل ظهور ال�شباب بحما�س ًة منقطعة
النظري وتفاعله مع خطط حا�ضره وم�ستقبله لتحقيق النجاح امل�أمول،
مبيناً �أن املر�أة ت�سجل جناحات متتابعة على جميع امل�ستويات ،وتقدم
منوذجاً مميزاً على كافة الأ�صعدة.
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مــقال

دور اإلعالم في دعــــم المرأة
مها مصطىف عقيل (*)

ما

شك في أن اإلعالم يضطلع بدور ٍ محوريٍ في التأثير على الحراك االجتماعي أليٍ من القضايا
ٍ
من
س����لب ًا أو إيجاباً ،وذلك بالطريقة التي يُتناول بها الموضوع ويُطرح ،وهو بذلك يس����هم في تش����كيل
ال����رأي العام ورفع مس����توى الوع����ي وتوجيه صانع����ي القرار .وفي الوقت نفس����ه يُش����كِّ ل اإلعالم مرآةً
للمجتم����ع ويتأث����ر بما ي����دور فيه وينقل وجه����ات النظر المختلف����ة ويُعبر عنها ويُع����رِّف بقضايا وهموم
وانش����غاالت المجتم����ع ويس����لط الضوء عليه����ا .وقد يعمد اإلعالم إل����ى تجاهل قضي ٍة م����ن القضايا أو
التهوين من ش����أنها بحس����ب م����ا تثيره من مس����تويات االهتمام لدى أف����راد المجتم����ع أو أصحاب القرار
وبحس����ب اهتمام����ات مس����ؤولي المؤسس����ة اإلعالمية نفس����ها وتوجهاته����م وتبع ًا لمس����احة الحرية
���كل
المس����موح بها لتناولها .في بع����ض األحيان ،تتصدر قضيةٌ ما واجهة األحداث وتتم تغطيتها بش� ٍ
���ف رغ����م أنها ال تب����دو ذات أهمي ٍة للمجتمع كما كان الش����أن بالنس����بة لش����ائعة وج����ود ماكينات
مكث� ٍ
خياط ٍة تحتوي على الزئبق األحمر ،مما أدى إلى تهافت الناس للبحث عنها وش����رائها بأس����عار ٍ باهظ ٍة
ناه����زت أضعاف قيمته����ا ،ومن جه ٍة أخرى ،أي في المقابل ،يتم تجاهل قضي���� ٍة محوري ٍة أو التقليل من
شأنها مثل تفشي الفساد أو الشهادات المزورة أو قيادة المرأة للسيارة .لكن من المالحظ أن انتشار
وس����ائل التواصل االجتماعي أتاح الفرصة للمجتمع لألخذ بزمام المبادرة في الحديث عن اهتماماته
ومش����اكله والتعبير عن آرائه على نحوٍ مباش����ر ،األمر الذي حمل وسائل اإلعالم التقليدية على التخلي
ع����ن بعض تحفظاته����ا وانحيازاتها لتكون أقرب إلى نبض الش����ارع وميوالته ب����كل أطيافه وتوجهاته،
وهو الدور المفترض أن تضطلع به وسائل اإلعالم.
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ال�صورة النمطية وتغيريها:
بالن�سبة لتناول ق�ضايا املر�أة ،فما زال
الإع�لام ـ للأ�سف ـ ينقل �صور ًة منطي ًة
عن املر�أة خا�ص ًة يف الإعالنات التجارية
والدراما التلفزيونية والكاريكاتري ،مما
يكر�س نظر ًة دوني ًة للمر�أة على �أنها تافه ٌة
ٍ
�سلعة وجزء من عوامل
و�سطحي ٌة وجمرد
الت�سويق ،تنح�صر اهتماماتها يف الت�سوق
والتجمل واملظاهر واال�ستمتاع بوقتها مع
�صديقاتها يف النميمة واملكيدة
لبع�ضهن البع�ض بدالً عن الرتكيز على
�صورة املر�أة القيادية واملثابرة واملجتهدة،
�أو �إظ��ه��اره��ا يف ���ص��ورة ال��زوج��ة والأم
وربة املنزل امل�ضطهدة وم�سلوبة الإرادة
وحمدودة الفهم بدالً عن املربية الفا�ضلة
وم��دب��رة �أم���ور امل��ن��زل واحل��ي��اة الزوجية
و�صاحبة الر�أي والقرار .وحتى بالن�سبة
للربامج اجل��ادة مثل الأخ��ب��ار والربامج
احلوارية فهي تركز يف الغالب على �شكل
املذيعة �أكرث من مهاراتها وثقافتها .وقد
يُحاجج بع�ضهم ب�أن هذه النماذج النمطية
للمر�أة موجودة يف املجتمع بالفعل فلماذا
�إنكارها؟ بالت�أكيد هذه النماذج وغريها
م��وج��ودة ،وكما �أن هناك �صوراً منطي ٌة
ل��ل��م��ر�أة يف الإع�ل�ام هناك �أي�����ض��اً �صو ٌر
منطي ٌة للرجل ال تق ُّل ا�ستخفافاً و�إجحافاً
ل��دوره وخا�ص ًة بالن�سبة للرجل الداعم
حلقوق املر�أة .ونحن قد ال يكون من حقنا
�أن نتوقع من الدراما التلفزيونية مث ً
ال �أن
ٍ
ٍ
مثالية ولكن على الأقل
�شخ�صيات
تظهر
�أن تكون واقعية .الفكرة هي �أن نكون
�أكرث وعياً بخطر تكري�س ال�صورة النمطية
ال�سلبية للمر�أة والرجل و�أن ن�سعى لتقدمي

البد أن يواكب اإلعالم التطور والتغير الحاصل
في المجتمع
دور المرأة محوري على مختلف فئات
المجتمع
�ور خمتلفة� ،سلبية و�إي��ج��اب��ي��ة ،و�أن
���ص� ٍ
يواكب الإعالم التطور والتغري احلا�صل
يف املجتمع.
ال يقت�صر انعكا�س تكري�س ال�صورة
النمطية ال�سلبية للمر�أة ال�سعودية داخل
املجتمع ال�����س��ع��ودي فح�سب ،و�إمن���ا يف
اخلارج �أي�ضاً ،لأن العوملة يف الإعالم م َّكنت
ٍ
نظرة على
الإع�لام اخلارجي من �إلقاء
املجتمع املحلي من خالل الإعالم املحلي،
وقد حال انغالق ال�سعودية �أمام الإعالم
اخلارجي داخل بلدها يف الوقت ذاته دون
مبا�شر له على املجتمع يف عمومه،
اطالع
ٍ
ٍ
دون �إمكانية التعرف على التنوع الفكري
والثقايف والطبقي يف ال�سعودية .عند
ٍ
تقرير �صحفي �أو
مقالة �أو
النظر �إىل �أي
ٍ
برنامج تلفزيوين يف اخلارج يتناول املر�أة
ٍ
ال�سعودية جن��ده ي�شري �إىل �أم��ور تر�سم
وت�ؤكد على ال�صورة الذهنية عنها ،وهي
�أنها م�ضطهدةٌ وم�سلوبة احلرية وتُعا َمل
على �أن��ه��ا قا�صر ،وذل��ك ب�سبب م��ا هو

ٌ
ومعروف ب�أنها ممنوع ٌة من قيادة
متداو ٌل
ال�سيارة ،وكذلك بقائها حتت حتكم ويل
�أمرها مهما بلغ �سنها وعلمها ومكانتها
�وري بامتياز.
و�أنها تعي�ش يف
ٍ
جمتمع ذك� ٍ
ال �أو جتاه ً
ولكن يف املقابل هناك جه ً
ال
علمي
تقدم
ملا حققته املر�أة ال�سعودية من
ٍ
ٍ
وجمتمعي و�أ�سري و�أنها تقلدت
ومهني
ٍ
ٍ
دوراً فاع ً
ال ون�شطاً يف جمتمعها وتعمل
على تغيري و�ضعها والأنظمة واملفاهيم
التي ته�ضم حقها وتظلمها.
وهنا ت�برز �أهمية ت�صحيح اخلطاب
الديني والنظام القبلي ال��ذي ي�سهم يف
تكري�س بع�ض املفاهيم اخلاطئة حول
امل���ر�أة ودوره���ا ومكانتها وحقوقها ،ملا
لهذا اخلطاب الديني من ٍ
أثري يف
قوة وت� ٍ
املجتمع ال�سعودي وملا للنظام القبلي من
ٍ
واعتبار يف املجتمع .فعلى �سبيل
�سلطة
ٍ
ٌ
املثال ،دار جدل وا�س ٌع منذ �أ�سابيع حول
جلو�س ال�سيدات املنتخبات للمجال�س
البلدية يف نف�س القاعة التي يجل�س فيها
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زمال�ؤهن الرجال �أثناء االجتماعات �أ�سو ًة
ب��أخ��وات��ه��ن يف جمل�س ال�����ش��ورى الالتي
يجل�سن يف القاعة نف�سها م��ع الرجال
بعد ف�شل جمل�س ال�شورى يف الت�صويت
على مناق�شة مو�ضوع �إلغاء البند ١٠٧
الذي �أُق��ر بعد �صدور نتائج االنتخابات
بفر�ض الف�صل ب�ين ال��رج��ال والن�ساء
يف اجتماعات املجل�س البلدي .وتناول
الإع��ل�ام امل��و���ض��وع ب�����ش� ٍ
�يء م��ن الإث����ارة
وال�سطحية مع الرتكيز على مكان جلو�س
امل���ر�أة ،وه��و املو�ضوع ال��ذي لطاملا �شغل
ٍ
العتبارات
املجتمع يف الأم��اك��ن العامة
ٍ
ٍ
وثقافية وقبلية ،بينما تركوا ال�سبب
دينية
الرئي�سي يف طرح املو�ضوع واملتمثل يف
�أن ف�صل امل��ر�أة عن املكان ال��ذي يجتمع
ف��ي��ه �أع�����ض��اء املجل�س ملناق�شة ج��دول
الأعمال وا�ستقبال املواطنني وال�ضيوف
ٌ
وتهمي�ش للمر�أة ودوره��ا يف
فيه �إق�صا ٌء
تناول ق�ضايا املجتمع والتنمية املجتمعية
حتى و�إن كانت م�شاركتها يف احلوار عرب
ال��دائ��رة التلفزيونية املغلقة .وال ي��زال
كثري من
ت�أثري ال��ع��ادات والتقاليد على
ٍ
ال�سيا�سات الإعالمية واالجتماعية التي
تتبناها خمت ِلف و�سائل الإع�ل�ام حتى
احلديثة منها جلياً ووا�ضحاً.
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�إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك �ضرورةٌ ملح ٌة
ملراجعة �صورة وح�ضور املر�أة يف املناهج
الدرا�سية يف جميع مراحلها التي تظهر
ٍ
ٍ
حمدود ال يتالءم مع التغيري
ب�شكل
املر�أة
وال��ت��ق��دم احل��ا���ص��ل ل��ل��م��ر�أة� ،إذ مل يعد
ح�ضورها مقت�صراً على املطبخ فح�سب،
و�إمنا يف غرف العمليات ومراكز �أبحاث
الف�ضاء وجمال�س الإدارات� .إذاً لي�س من
املقبول ه��ذا الإغ��ف��ال ونحن نعي�ش يف
القرن احل��ادي والع�شرين وق��د �أح��رزت
ٍ
جناحات باهرة وحققت
املر�أة ال�سعودية
ٍ
ق��ف� ٍ
نوعية �أب��ه��رت ال��ع��امل يف كافة
�زات
املجاالت ،و�أ�صبحت املر�أة ال�سعودية بذلك
فخراً لوطنها .ويف ظل الدعم الذي تتلقاه
من قيادة تثق يف �إمكاناتها وتفتح �أمامها
الأبواب واملجاالت جت�سيداً لأهداف ر�ؤية
ري
 ،2030توجد �أمام املر�أة ال�سعودية كث ٌ
من الطموحات وال ينبغي لنا �أن نظل
نعمد �إىل �إخفاء امل��ر�أة من املقررات �أو
ٍ
ن�ساء
عدم ت�سمية مدار�س البنات ب�أ�سماء
م��ن ال��ت��اري��خ �أو ب��أ���س��م��اء ���س��ع��ودي� ٍ
�ات
رائ�����دات ،ك��م��ا ينبغي �أ ّ
ال ت��ك��ون هناك
ح�سا�سي ٌة �إزاء �إ�شراك امل��ر�أة يف مواقع
�صنع ال��ق��رار يف وزارة التعليم وغريها
من ال��وزارات .قد تبدو مثل هذه الأمور

ر
ب�سيط ًة ،فيما لها يف احلقيقة ت���أث�ي ٌ
مبا�ش ٌر على الأجيال القادمة من الفتيات
ميكنهن م��ن التعرف على ق��دوات
مب��ا
ّ
يحتذين بهن يف م�سرية حياتهن ومبا يفتح
لهن �آفاقاً يحققن طموحهن من خاللها.
الواقع والتناول الإعالمي:
يتبادر �إىل الذهن ت�سا�ؤل م���ؤداه :هل
يُ َع ُّد ح�ضور امل��ر�أة يف العمل الإعالمي
كافياً لتغيري كيفية التناول الإع�لام��ي
لق�ضايا امل��ر�أة وطريقة طرحها وت�سليط
ال�ضوء عليها؟
ت�شري معظم الدرا�سات �إىل �أن جمرد
وجود املر�أة حتى لو كان يف منا�صب قيادية
ال يكفي لتغيري الثقافة ال�سائدة ،فلكي
ري جلي يجب �أن تكون
يكون للمر�أة ت�أث ٌ
لديها ق��وةٌ عددي ٌة وال�سيما يف املنا�صب
العليا .وج��ود ام���ر�أة �أو اثنتني كرئي�سة
حترير �أو مديرة حترير لن يمُ ِّكن املر�أة
�أو مينحها القدرة على تغيري امل�سار بل
رمبا العك�س ،فغالباً ولأنهن �أقلية وب�سبب
ال�ضغوط التي تمُ��ا َر���س عليهن مل�سايرة
الو�ضع ير�ضني ب�إبقاء الو�ضع على ما هو
عليه .وبالرغم من تزايد �أع��داد الن�ساء
ال��ع��ام�لات يف جم��ال الإع��ل�ام وخا�ص ًة

ٍ
ك�صحفيات ومقدمات برامج فهن مازلن
بعيدات متاماً عن اختيار املوا�ضيع وو�ضع
ال�برام��ج والأول��وي��ات واخل��ط��ط� ،إ�ضافة
�إىل التمييز �ضدهن يف الراتب وفر�ص
التدريب والرتقية.
وما زال الإع�لام يف ال�سعودية� ،ش�أنه
�ش�أن غريه ،يكر�س ال�صورة الذهنية عن
امل���ر�أة يف الإع�ل�ام التي ال ب��د �أن تكون
ٍ
مبوا�صفات معينة ،مما ي�ؤكد على ثقافة
اجل�سد و�أنها املعيار الأهم �أو الأوحد يف
تقييم امل���ر�أة .ومعظم برامج و�صفحات
امل����ر�أة �أو امل��وج��ه��ة ل��ل��م��ر�أة ت��رك��ز على
فنون الطبخ والديكور والأزي��اء و�أدوات
التجميل ،وح��ت��ى يف ت��ن��اول��ه��ا مو�ضوع
الريا�ضة مث ً
ال ف��إن ذلك يكون من �أجل
�شكل اجل�سم ولي�س العناية بال�صحة،
وك��ذل��ك ط��رح موا�ضيع �أ���س��ري��ة تتوخى
خدمة و�إ���س��ع��اد زوج��ه��ا و�أبنائها ولي�س
ل�سعادتها وراحتها النف�سية ال�شخ�صية،
جو
مما يكون له بال�ضرورة �أث ٌر يف خلق ٍ
�ري متناغم ،وكلها �أم���و ٌر ت��زي��د من
�أ���س� ٍ
ٍ
ال�شعور بعدم الثقة يف النف�س ك�إن�سان ذي
عقل وم�شاعر وذي ٍ
ٍ
ٍ
م�ستقل له احلق
كيان
يف �أن تكون له �إرادته اخلا�صة و�شخ�صيته

ٍ
أ�سا�سي
وعن�صر �
رئي�سي
كفرد
املتميزة
ٍ
ٍ
ٍ
إن�سان حُم� ٍ
يف الأ�سرة .فكيف ل ٍ
�اط بهذه
الر�سائل املبطنة وال�سلبية �أن تكون لديه
املقدرة على التفكري االيجابي لال�ضطالع
بدوره يف تنمية املجتمع والوطن .وقلي ً
ال
م��ا يتناول الإع�ل�ام امل�شاكل احلقيقية
التي تعاين منها امل���ر�أة كغياب احلقوق
واحل��ري��ات يف جم��ال العمل وامل�شاركة
ال�سيا�سية ،حيث ال تناق�ش معظم و�سائل
ٍ
مو�ضوعي
نحو
الإعالم
ب�شكل جدي وعلى ٍ
ٍ
الق�ضايا املعا�صرة التي تعاين منها املر�أة
كق�ضايا التحر�ش اجلن�سي بو�صفها ق�ضايا
ح�سا�سة لي�س احلديث عنها مب�ست�ساغ،
وقد يكون مرد ذلك هو �أ�صحاب القرار
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية كونهم رج��االً
وهم من يحدد ماهية الق�ضايا التي ينبغي
تناولها وكيفية ال��ت��ن��اول ولهم نظرتهم
اخلا�صة حيال ذلك.
ومن املالحظ �أن معظم و�سائل الإعالم
ال تت�ضمن �أج��ن��دت��ه��ا حتقيق �أه� ٍ
���داف
تنموية ،بل تعمل على �أ�سا�س ردة الفعل
وركوب املوجة �أينما كان توجهها ،وتفتقر
بالتايل �إىل التخطيط الإ�سرتاتيجي فيما
يتعلق بتحقيق الأهداف التنموية وتنح�سر
�أهدافها يف حتقيق الأرب��اح والعائدات.

�إننا ال نعرت�ض على حتقيق الأرباح ،فهي
ٌ
�شرط لال�ستمرار ،لكن ن�أمل يف �أن تكون
ٌ
ٌ
وخطط تنموي ٌة،
أهداف
لو�سائل الإعالم �
ويدخل يف �إط��ار ذلك �ضرورة ا�ستيعاب
�أهمية دور املر�أة يف بناء املجتمع وحتقيق
خطط التنمية ،وخا�صة �أن��ن��ا الآن يف
ٍ
ٍ
ٍ
مهمة يف تاريخ اململكة
انتقالية
مرحلة
العربية ال�سعودية نحو حتقيق ر�ؤي��ة
 2030وبرنامج التحول الوطني ،وللمر�أة
ح�ضور بارز فيهما� .إذاً يت�سم دور املر�أة
ب�أنه حموري على خمتلف فئات املجتمع،
�سواء كانت عامل ًة �أم ال ،لذلك من املهم
أنا�س
�أن ت�شاهد املر�أة وتقر�أ وتطلع على � ٍ
وخا�صة الن�ساء الالئي يناق�شن ق�ضاياهن
ب�شكل ب� َّن� ٍ
ٍ
�اء وواق��ع��ي .فنحن
وهمومهن
ٍ
ٍ
مزيد من البحوث عن
بحاجة �إىل �إجراء
�صورة امل��ر�أة يف الإع�لام وت�أثري الإعالم
على دور املر�أة يف املجتمع وحتليل م�ضامني
و�سائل الإعالم التقليدية واحلديثة وت�أثري
ذلك عموماً على م�ساهمة املر�أة يف جهود
التنمية.

(*) مديرة إدارة اإلعالم ورئيسة
تحرير مجلة املنظمة ـ منظمة التعاون
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دور الـــــــمـــرأة فـــــــــي رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2030
د /.هدى بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالعايل (*)

عادة

ماتب����دأ قصص النجاح
بال����رؤى واالحالم ،ورؤي����ة المملكة
العربي����ة الس����عودية لع����ام 2030
ميالدي التي تبناها مجلس الوزراء
الس����عودي ه����ي خط����وة تاريخي����ة
جريئ����ة ،حيث وافق خ����ادم الحرمين
الش����ريفين -حفظ����ه اهلل -ف����ي
الجلس����ة المنعق����دة الجتم����اع
مجل����س ال����وزراء ي����وم اإلثني����ن
الموافق  2016/4/25على مش����روع”
رؤية السعودية ”  2030الذي تحدث
عنها ولي العه����د األمير محمد بن
س����لمان مسبق ًا  ،وترقبها الشعب
السعودي.
وعادة ماتعرب الروئ عن توجهات القيادات،
وهي يف جمملها عبارة عن خارطة مر�سومة
للطريق نحو التنمية ،وعادة مايتم �صياغة
الروئ بكلمات ق�صرية ومعربة لتحفز وتلهم
النا�س للو�صول �إليها .وتعك�س لنا هذه الر�ؤية
م�شروع وطني �ضخم مبا يحويه من حماور
وجم����االت خمتلفة تغطي جميع ج��وان��ب
احلياة .ويذكر املتخ�ص�صني يف بناء الر�ؤى
الإ�سرتاتيجيه �أن هناك عدة فوائد للقيادات
التي تعمل بناءاً على ر�ؤيا وا�ضحة وحمددة
�أهمها �أنها توحد اجلهود وتركز على ما
يجب عمله و�إجن���ازه للو�صول �إىل الر�ؤيا.
وجود الر�ؤيا له دور كبري يف حتفيز العاملني
للقيام باالعمال ،وتعمق من �شعور العاملني
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�أن عملهم ذا قيمة و�أهمية ،ولها دور مهم يف
زيادة انتماء ووالء العاملني للم�ؤ�س�سة التي
ينتمنون �إليها ،وحتى تكون الر�ؤية ملهمة
وحم��ف��زة ذك��ر بع�ض املهتمني واملمار�سني
للتخطيط عدة �صفات للر�ؤية اجليدة منها
�أنها حتدد بو�ضوح الإط��ار امل�ستقبلي الذي
نطمح �أن ن�صل �إليه .واتخذت الر�ؤية 2030م
بعداً زمنياً ال يتجاوز اخلم�س ع�شرة �سنة،
مما يجعل هذا البعد طويل الأم��د� ،إال �أن
املتخ�ص�صني يف جمال الروئ يرون �أن هذا
�أحد �أهم ال�صفات املميزة يف التخطيط لها،
ف�إذا كان مدى حتقيقها طويل �أي �أنه �أكرث
من � 10سنوات ف�أنه باالمكان تق�سيمها �إىل
�أهداف مرحلية ق�صرية املدى وطويلة املدى،
فمث ً
ال كل � 3أو � 5سنوات كخطة ق�صرية
امل��دى لبلوغ الأه��داف القريبة حتى الميل
النا�س من االنتظار للو�صول �إىل الر�ؤية
الكبرية طويلة املدى .ومن �أهم �صفات الر�ؤيا
الناجحة اي�ضا انها تبنى على نقاط القوة
التي متتلكها امل�ؤ�س�سة �صاحبة الر�ؤيا وهو
ما ظهر وا�ضحاً يف ر�ؤية ال�سعودية 2030
التي بنيت على ما مييز مملكتنا احلبيبة
يف ثالث حماور العمق العربي والإ�سالمي،
قوة ا�ستثمارية رائ��دة ،حمور ربط القارات
ال��ث�لاث ،فهذه امل��ح��اور ال��ث�لاث الأ�سا�سية
ل��ل��ر�ؤي��ا مت بناءها على مم��ي��زات وق���درات
ال�سعودية.
�إن ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي ل��ل��ر�ؤي��ة ه��و خلق
نقله اجتماعية وثقافية نوعية يف املجتمع
ال�سعودي ،لت�أخذه �إىل م�صاف املجتمعات
العاملية املعا�صرة .وح�سب ماذكر ويل العهد
«�أن اخلطة ال تتطلب �إنفاقاً حكومياً عالياً،
بل �إعادة هيكلة» ،وهذا ماميزها ،كما هدفت
الر�ؤية �إىل تنفيذ برامج حتول ا�سرتاتيجية،
ح���ددت فيها �أه���داف���اً طموحة مل�ضاعفة
ق��درات االقت�صاد ال�سعودي .ورك��زت على

م�ضاعفة ق��درات ال�شعب ،والتخفيف من
الإج��راءات البريوقراطية الطويلة ،وتو�سيع
دائرة اخلدمات الإلكرتونية ،واالعتماد على
ال�شفافية واملحا�سبة الفورية».
و�شملت الر�ؤية يف وثيقتها الرئي�سة نحو
 24هدفا نهائياً ،ينتظر العمل على حتقيقها
خالل الأعوام املقبلة باالعتماد على تنفيذ
 13ب��رن��اجم �اً حم����دداً ،ي��ك��ون العمل على
تنفيذها وف��ق منظومة عمل متكاملة بني
جميع الأطراف املكلفة بها ،و�سي�شرف على
تقدم عملها ومراقبة ومراجعة �أدائها جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية.
م��ا ي���دل ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذه ال���ر�ؤي���ة هو
�شمولها كل املجاالت ال�صحية والتعليمية
واالق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والثقافية.
َ�ض ّمنته من مبادرات منحت الأولوية
مبا ت َ
للعن�صر الب�شري وه��م �شباب الوطن؛ من
خالل تطوير
التعليم وتكثيف التدريب ،وتوفري الفر�ص
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ،وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى امل���واءم���ة بني
خمرجات املنظومة التعليمية واحتياجات
�سوق العمل ،وتوفريها للفر�ص الوظيفية.
وق��د ج��اء �إع�لان ال��ر�ؤي��ة مواكباً لر�سالة
التعليم وداعماً مل�سريتها ،لبناء جيل متعلم
قادر على حتمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرارات،
 ،هذه الر�ؤية الطموحة تفتح �آفاقاً وا�سعة
لتطوير التعليم يف اململكة؛ ورف���ع ج��ودة
خمرجاته ،وزي��ادة فاعلية البحث العلمي،
وت�شجيع الإبداع واالبتكار ،وتنمية ال�شراكة
املجتمعية ،واالرت���ق���اء مب��ه��ارات وق���درات
من�سوبي التعليم و�سد الفجوة بني خمرجات
التعليم ال��ع��ايل ومتطلبات ���س��وق العمل،
وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو
اخليارات الوظيفية واملهنية املنا�سبة ،و�إتاحة
الفر�صة لإع��ادة ت�أهيلهم؛ من هذا املنطلق
جاءت «الر�ؤية» لتوفري فر�ص التعليم للجميع

يف بيئة تعليمية منا�سبة يف �ضوء ال�سيا�سة
التعليمية للمملكة.
م��امي��ي��ز ه���ذه ال���ر�ؤي���ة ه��و معاجلتها
لنقاط ال�ضعف يف برامج التنمية ال�سابقة
واال�ستفادة من نقاط القوة فيها ،حيث
ذكر �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن �سلمان �أن ال��ب�يروق��راط��ي��ة ب�شكلها
احلايل هي �أحد التحديات التي تواجه
ال��ر�ؤي��ة اجل��دي��دة للدولة .وه��ذا م�ؤ�شر
قيا�سي ل��ر�ؤي��ة م�ستقبلية تعلمت من
جت��ارب ال��دول املتقدمة التي منت منواً
���س��ري��ع�اً .فاخلطط التنموية ال�سابقة
اعتمدت على �أ�سلوب املركزية يف الإدارة
مما �أثقل على احلكومة ،فالتجهت الر�ؤية
نحو الالمركزية املرحلية بربامج تنفيذية
م�ستقبلية.
والتعليم �أح��د �أه��م الربامج املرتبطة
بتطوير العن�صر الب�شري ،وبالتايل ف�أن
الرتكيز نحو اال�ستثمار امل�ستقبلي يف
التعليم يعد مطلباً ا�صالحياً ،وعندما
حتولت قطاعات الدولة نحو الالمركزية
يف �إدارة الربامج  ،كان �ضرورياً �أن ي�ستمر
يف ع��دد م��ن القطاعات و�أهمها قطاع
التعليم الذي يحتاج حتول حقيقي نحو
الالمركزية حتى يحقق �أهدافه والر�ؤية
امل�أمولة منه .وهذا يعني �أنه �ستكون لدينا
ر�ؤي��ة وا�ضحة نحو الالمركزية ب�أهداف
مرحلية انتقالية نحو اال�ستثمار يف التعليم
وتعزيز الر�ؤية بربامج تعليمية تتيح فر�ص
الأبداع والتطوير والتنمية.
و�شملت ال��ر�ؤي��ة نظرة �شاملة لقطاع
التعليم ،تبد�أ بتطوير املنظومة الرتبوية
بجميع مكوناتها ،لتمكن امل��در���س��ة من
ال��ت��ع��اون م��ع الأ����س���رة وب��ن��اء �شخ�صية
الطالب ،وا�ستحداث جمموعة كبرية من
الأن�شطة الثقافية واالجتماعية والريا�ضية

والرتفيهية ،وتزويد الطالب والطالبات
ب��امل��ع��ارف وامل���ه���ارات ال�لازم��ة لوظائف
امل�ستقبل ،وت�أهيل املدر�سني والقيادات
ال�ترب��وي��ة وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة،
والتو�سع يف التدريب املهني لدفع عجلة
التنمية االقت�صادية ،والرتكيز على فر�ص
االبتعاث ،واحل�صول على ت�صنيف متقدم
يف امل�ؤ�شرات العاملية للتح�صيل العلمي،
كما �ستعقد �شراكات مع اجلهات التي
توفر فر�ص التدريب للخريجني حملياً
ودول��ي �اً ،وم��ن �أه���داف ال��ر�ؤي��ة �أي�ضاً �أن
ت�صبح خم�س ج��ام��ع��ات �سعودية على
الأق���ل م��ن �أف�����ض��ل  200جامعة دولية
يف � ،2030إ�ضافة �إىل و�ضع م�ؤ�شرات
لقيا�س خمرجات التعليم ،و�إن�شاء قاعدة
بيانات �شاملة لر�صد امل�سرية الدرا�سية
للطالب بدءاً من مراحل التعليم املبكرة
�إىل امل��راح��ل امل��ت��ق��دم��ة .وق��ام��ت وزارة
التعليم ب��دوره��ا يف التح�ضري لت�شكيل
فريق عمل مهمته الإ�شراف على تنفيذ
كل ما يخت�ص بالتعليم يف الر�ؤية مب�شاركة
�إدارات التعليم يف كل اجلامعات.
�إن اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري و
بالتحديد اجليل اجلديد وتنمية قدارتهم
و مهاراتهم القيادية البد ان يكون من �أهم
االهداف لتحقيق الر�ؤية  .٢٠٣٠ويتطلب
ذلك �إع��داد امل��ر�أة وتهيئتها لتقوم بدور
فعال يف امل�شاركة يف �إع���داد القيادات
احلالية ويقع على عاتقها خلق بيئة واعية
ينطلق م��ن خاللها ق��ي��ادات م�ستقبلية
واعدة.
�إن �إعداد املر�أة الواعية هو من �أعظم
نقاط القوة التي اذا ما مت تطويرها و
دعمها بال�شكل املنا�سب ،فلن نحقق فقط
ما مت ذك��رة يف ر�ؤي��ة  ٢٠٣٠بل �سنحقق
ماهو �أبعد من ذلك ،فمن �أعظم �أدوارها

تر�سيخ القيم الإ�سالمية واملبادئ الإيجابية
يف الن�ش�أ لبناء �شخ�صيات �أبنائنا ،وزرع
الثقافة الإبداعية وال�سلوكيات احلميدة،
وامل�شاركة مع املدر�سة يف دعم الأ�سلوب
الرتبوي والتعليمي لتعزيز الثقة والأبداع
وب��ن��اء �شخ�صية م�ستقلة تت�صف ب��روح
املبادرة واملثابرة والقيادة ،لديها القدر
الكايف من الوعي ال��ذات��ي واالجتماعي
والثقايف مما مي ّكن املدر�سة بالتعاون مع
الأ�سرة من تقوية ن�سيج املجتمع.
�أن امل��ر�أة عماد املجتمع ،واال�ستثمار
يف طاقاتها وتنمية مواهبها ومتكينها
م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ف��ر���ص املنا�سبة
لبناء م�ستقبلها م��ن �أه��م ع��وام��ل جناح
الر�ؤية ،فهي متثل ن�صف املجتمع ،وتعزيز
م�شاركتها يف تنفيذ الأه��داف ي�سهم يف
تنمية املجتمع واقت�صاده .وتتكامل �أدوار
امل��ر�أة املختلفة يف حتقيق الر�ؤية ،كل يف
مكانه ،فم�شاركة الأم يف تعليم ابنائها
وتوا�صلها مع املدر�سة يعزز من م�شاركتها
يف العملية التعليمة ،وا�سهام االكادمييون
يف ن�شر الوعي املعلوماتي وت�شجيع ثقافة
الأبداع ،وغر�س روح التعاون وامل�شاركة يف
الر�أي والنهو�ض مب�ستوى البحث العلمي،
وتعزيز قطاع التدريب املهني وا�ستثمار
الطاقات من خالل م�شاركة القطاعات
الأخ���رى وا�شراكها يف ت��دري��ب الفتيات
م��ن �أه��م امل��راح��ل االنتقالية يف حتقيق
الأه����داف وو���ض��وح ال��ر�ؤي��ة� .أن الهدف
الأ�سا�سي لدور املر�أة يف هذه الر�ؤية هو
تهيئة البيئة التعليمية التنموية الأبداعية
اجلاذبة التي ميكن من خاللها ا�ستثمار
ال��ك��ف��اءات الب�شرية مب��ا ي�سهم يف دفع
عجلة التنمية.
لدينا م�س�ؤوليات عديدة جتاه وطننا
وجمتمعنا ولدينا �آم��ال وتطلعات ن�سعى
�إىل حتقيقها ،وعلينا �أن نت�شارك يف
حتقيق ال��ر�ؤي��ة م��ن خ�لال الأدوار التي
ن�ؤديها ،فالوطن ال��ذي ن�سعى لرقيه لن
يكتمل �إال بتح ّمل كل منا م�س�ؤولياته.
يف اخلتام مما يُ�ساعد على النجاح هو
الإرادة نحو التغيري والوعي الثقايف وبناء
االقت�صاد املعريف ،وهذا ب�إذن اهلل �سوف
ي�ساعد يف حتقيق ر�ؤية  2030ون�س�أل اهلل
التوفيق.

(*) استاذ الوثائق املساعد بقسم
املكتبات واملعلومات كلية اآلداب
جامعة األمرية نورة
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مــقال

للمجتمـع
تمكين المرأة  :تمكــين ُ
د .مها بنت عبداهلل املنيف (*)

ي ُ َع ُّد

مفهوم تمكين المرأة مفهوم ًا حديث ًا وأساس����ي ًا يُقصد به تخويل المرأة ومس����اعدتها التخاذ
القرارات باس����تقاللية عن طريق منحها األدوات الالزمة وتوفير الوس����ائل المادية والثقافية والمعنوية
والتعليمي����ة .ت����م ت����داول هذا المصطل����ح في تس����عينيات القرن العش����رين من خالل الوثائ����ق الدولية
الخاص����ة بالمرأة والصادرة عن هيئة األمم المتحدة ،وأهمها وثيقة مؤتمر القاهرة للس����كان (1994م)،
ووثيق����ة المؤتم����ر العالمي الرابع للم����رأة (1995م) ،ومن ثم أصبح المصطل����ح محوري ًا في كل ما تالها
م����ن وثائ����ق .وبالتالي ال يمكن فه����م المصطلح فهم ًا صحيح ًا حقيقي ًا إال من خ��ل�ال فهم تلك الوثائق
وفهم السياقات التي ورد فيها ذلك المصطلح.

بعد ذلك انت�شر امل�صطلح انت�شاراً وا�سعاً
بني الهيئات والأفراد وتداولته �أل�سنة املعنيني
وعي ب�ضرورة
بق�ضايا املر�أة والتنمية ،دون
ٍ
معرفة املعنى وامل�ضمون احلقيقي لذلك
امل�صطلح من منبعه الأ�صلي .وقد انق�سمت
ردود �أفعال النا�س جتاه ذلك امل�صطلح �إىل
ٍ
ومتحفظ.
م� ٍؤيد
ف��امل���ؤ ِّي��دون ،ي���رون �أن امل�صطلح يعني:
�إزال���ة كافة العقبات والعوائق التي حتول
دون و�صول امل��ر�أة وح�صولها على حقوقها
ٌ
من�صف
الطبيعية .وم��ن ثم فهو م�صطل ٌح
وعاد ٌل وال غبار عليه .فيما يعيد املتحفظون
�سبب حتفظهم �إىل غمو�ض امل�صطلح وعدم
و�ضوح معناه و�أبعاده ،ومالب�سات ن�ش�أته ،وما
يع ِّمق ذلك التحفظ ،تطبيقات امل�صطلح على
�أر�ض الواقع و�أثرها على الأ�سرة واملجتمع.
ٍ
م�ستويات ب���دءاً من
�إن للتمكني ث�لاث��ة
امل�ستوى ال��ف��ردي وال���ذي يعرب ع��ن ق��درة
الن�ساء على �إدراك قيمتهن وحتديد �أهدافهن
والعمل عليها ،ثم امل�ستوى اجلماعي ،و�أخرياً
امل�ستوى االجتماعي.
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وتتنوع الربامج التي مت و�ضعها لوقاية
امل��ر�أة من العنف ومتكينها وهي ت�أتي على
ٍ
م�����س��ت��وي� ٍ
متكني
خمتلفة �أول��ه��ا ب��رام��ج
�ات
ٍ
ت�ستهدف جميع الن�ساء لرفع كفاءة امل��ر�أة
وتعزيز دورها يف امل�شاركة يف احلياة العامة
مثل برامج التطوير املهني ومهارات التوا�صل
خم�ص�ص
وغ�يره��ا ،فيما امل�ستوى ال��ث��اين
ٌ
للفئة اله�شة من الن�ساء التي حتتاج لربامج
الدعم والتمكني حتى ت�ستطيع الت�أثري يف
جمتمعها وتكون قادر ًة على اتخاذ قرارتها،
�أم��ا امل�ستوى الثالث فيتم تقدميها للن�ساء
ال�لات��ي خ�ضن جت��رب � ًة اجتماعي ًة قا�سي ًة
كالعنف واالغت�صاب والإجتار بالن�ساء ،وذلك
بهدف �إعادة متكينهن ودجمهن يف املجتمع.
مما ال �شك فيه �أن م�شاركة املر�أة ت�ساهم
يف ت�سريع عجلة التطور ونهو�ض املجتمع.
ف��امل��ر�أة ال متثل ن�صف املجتمع باملنظور
التنموي وح�سب بل ت�ساهم يف تربية الن�صف
ٍ
ب�شكل كبري وامل��ر�أة
الآخ��ر و�إع��ان��ة الأ���س��رة
امل ُ َم َّكنة ب�لا �شك �أك�ثر ق���در ًة على متكني
ٍ
مردود �أف�ضل
املجتمع ككل واحل�صول على

يف ال�صحة ،التعليم واالقت�صاد.
ه��ن��اك ع�لاق � ٌة ثنائي ٌة ال ميكن ف�صلها
بني التنمية ومتكني امل��ر�أة ،فم�شاركة املر�أة
الفاعلة يف التنمية والتي تتطلب حت�سني
قدرات الن�ساء و�إمكانياتهم لتمتلك القوة -
الناجتة عن املعرفة ،الثقة بالنف�س ،والقدرة
على العمل يف ج��م��اع��ة -ف��ه��ذه العنا�صر
بالإمكان ا�ستثمارها يف امل�ساهمة بني �صنع
ال��ق��رارات وتطبيقها لإح���داث التغيري يف
املجتمع .كما �أن م�شاركة الن�ساء ال تقت�صر
على تنمية املجتمع وحدها فح�سب بل متتد
�إىل تنمية الذات امل�شاركة ومتكينها لالرتقاء
بواقع امل��ر�أة ملعرفة حقوقها وواجباتها .يف
احلقيقة ،ال ميكن قيام التنمية يف املجتمعات
عن�صر واح� ٍ��د م��ن عنا�صر املجتمع
على
ٍ
دون الآخ��ر ،لذلك ن�ؤمن ب�أن امل��ر�أة والرجل
�شريكان يف النهو�ض باملجتمع والو�صول به
�إىل مقا�صد التنمية.
ومل يهمل والة الأمر يف اململكة ـ حفظهم
اهلل ـ هذا الواقع ،بل عك�ست ر�ؤية اململكة
2030م اهتماماً وا���ض��ح�اً بتمكني امل���ر�أة

اقت�صادياً ،حيث �أقرت زيادة عمل املر�أة
بن�سبة  ،30%و�أعتقد �أن ر�ؤي��ة 2030م
�ست�سمح للمر�أة ال�سعودية ب�أن تتبو�أ مواقع
قيادية مه ّمة يف الدولة خالل ال�سنوات
املقبلة ،ال �سيما و�أنها ت�شكل  50%من
�إج���م���ايل خ��ري��ج��ي التعليم اجل��ام��ع��ي،
لذلك ت�سعى اململكة �إىل تنمية مواهبها
وا�ستثمار طاقاتها ومتكينها من احل�صول
على الفر�ص املنا�سبة يف �سوق العمل.
كما ركزت الر�ؤية على التمكني ال�صحي
للمر�أة ،حيث �أقرت زيادة ن�سبة ممار�سة
الريا�ضة يف املجتمع ،لذلك �أقرت وزارة
التعليم ال�سماح بربنامج الرتبية البدنية
يف مدار�س البنات للعام 1438/1439هـ.
وقد رك��زت جهود اململكة يف عهد امللك
�سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل ـ على
متكني املر�أة وهذا ما ر�أيناه جلياً يف �صدور
الت�شريعات القانونية والتمكني احلقوقي
م�ؤخراً ،مما يعك�س �إميان الدولة ب�أهمية
متكني ودعم املر�أة اقت�صادياً واجتماعياً
ونف�سياً لتكون �شريكة ال��رج��ل يف دفع
عجلة التنمية والنه�ضة احل�ضارية ال�سيما
مع وجود ٍ
بيئة حتفز الن�ساء على االلتحاق
بالتعليم وممار�سة العمل بكل �أ�شكاله.
ون���ح���ن ن��ف��خ��ر ب����امل����ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة
و�إجنازاتها فقد تقلدت منا�صب عدة فهي
وكيلة وزارة ومديرة جامعة وع�ضوة يف
جمل�س ال�شورى ورئي�سة ملجل�س الإدارة
وع��امل��ة ورئي�سة ل�ل�أب��ح��اث ،ولكن وعلى

الرغم من كل تلك املكا�سب التي حققتها
املر�أة ال�سعودية خالل ال�سنوات املا�ضية
ف�إننا النزال نتطلع �إىل املزيد من التقدم
و���ص��والً �إىل ال��غ��اي��ات املثلى للم�شاركة
الفعالة يف خطط التنمية حتى يكون
عطاء امل��ر�أة موازياً ملا حت�صل عليه من
مكا�سب.

مشاركة النساء ال
تقتصر على تنمية
المجتمع

(*) أستاذ مشارك ـ كلية امللك سعود
بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ـ املدير
التنفيذي ـ برنامج األمان األرسي الوطني
املصادر:
* الجهاز املركزي لإلحصاء ،ص.)2012( .
تمكني املرأة بيئ ٌة مساعد ٌة وثقاف ٌة داعمة.
Retrieved 10 June 2016, from
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images%5Cpublications%5CIWishRep4.pdf
* التقرير السنوي  ،٢٠١٢ت.)2013( .
(Bahrain. Retrieved .)28-1st ed., pp. 14
from
https://www.tamkeen.bh/
Reports/Annual-Report-12-Ar.pdf
* دراسة مسحية ألنشطة وبرامج تمكني املرأة
يف املجال السيايس يف لبنان يف الفرتة الواقعة بني
1995ـ (.)2007

(lebanon. Retrieved .)5-1st ed., pp. 3
from http://www.arabwomenorg.org/
Content/surveystudies/LebanonPol.
pdf
* جامعة سانت كلمنس ،ج .)2010( .الجدوى
االجتماعية للمشاريع متناهية الصغر وتأثرياتها
عىل النساء يف الريف السوري سوريا :رائدة يوب.
(.)1st ed
Retrieved from http://stclements.
edu/grad/gradayou.pdf
كتبته :مويض الحسينان
http://www.nfsp.org.sa/index.
php/component/phocadownload/
category/20-naja7daleel

37

مــــجتمع في صورة

من خريجات ق�سم الفنون الب�صرية
كلية الت�صاميم والفنون
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

ملف

عدسة :منتهى السحيباني

الـــمرأة والفن

حظيت امل��ر�أة ال�سعودية بالدعم و
االهتمام من والة الأم��ر ,مما �أ�سهم
يف ن�شاطها وت�ألقها يف العديد من
امل��ج��االت العلمية والثقافية ,فنجد
ال��ك��ات��ب��ة ,ال�����ش��اع��رة وال��ف��ن��ان��ة .و يف
خطى ر�ؤية � 2030أ�صبح للمر�أة دور
ب��ارز ,ومتكني �أ�شمل يف القطاعات
امل��ت��ع��ددة ,لتكون ع��ام��ل م�ساعد يف
نه�ضة املجتمع.
ومن �أه��م املجاالت الثقافية التي
ك��ان ل��ل��م��ر�أة ا���س��ه��ام جليا ه��و الفن
الت�شكيلي ,فنجدها روحا يف م�ضمون
الأعمال الفنية� ,أو ذات��ا حره عربت
عن كيانها يف �أعمال فنية.
لنم�ضي معا لنتعرف على عامل
املر�أة والفن...
يف جت�سيد لروح االلتقاء يف عامل
احلياة...
حيث الفن �سمو نحو عامل اجلمال
و املر�أة توطني للعمق العاطفي...
ت��ت��ب��ل��ور �أرق����ى م��ع��امل االن�����س��ان��ي��ة
النبيلة...
لتكون املر�أة باب م�شرعة نحو الفن
الراقي...
�إنها �إلهام ح�سي لعامل خيايل...
ب��ح�����ض��وره��ا ال����واع����ي وف��ك��ره��ا
املت�سامي و م�شاعرها النقية...
وه���ذه دع���وة م��ن م��رك��ز الأب��ح��اث
ال���واع���دة يف ال��ب��ح��وث االجتماعية
ودرا���س��ات امل���ر�أة للعناية بدرا�سات
املر�أة يف جمال الفن...

ندى الركف
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معرض...

الفنان التشكيلي :عبد اهلل

لقاء العدد
2017
صفية بنت زقر

مقال
عبداهلل إدريس

مقال
فيصل الخديدي

ظل يمشي و
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نادت بضرورة االهتمام بتمكين المرأة..

صفية بنت زقر:
المرأة نالت حقها فنــــيًا
حوار :د .ندى الركف

• � �ص �ف �ي��ة ب � ��ن زق� � ��ر ت� �ل ��ك ال �ط �ف �ل��ة
ال�صغرية التي �أخذت على عاتقها ق�ضية
امل��ر�أة يف الفن منذ نعومة �أظ��اف��ره��ا ..ما
ال��ذي دفعها لت�سلك ه��ذا امل�سلك املليء
باملغامرة كونه جديد ًا يف وطننا؟

�صفية بن زقر

تعتبر

صفية بن زق����ر ..من آهم األس����ماء التي تختزل
تمكي����ن الم����رأة ف����ي الفن ..أثبت����ت أن الم����رأة له����ا دور ٌ مواز ٍ
للرج����ل ف����ي نهضة الف����ن في الوط����ن ..أحدث����ت نقلةً في
ب����زوغ فن المرأة ..أحبت الفن وأخلصت لموطنها لتجس����د
لوحات تأثيري ٍة تعبيري ٍة
ٍ
أسمى معاني الوفاء له من خالل
ناطقة بروح صفية بن زقر...

40

ال��ف��ن م��و���ض��و ٌع ج��ام � ٌع ،ي�شمل الأدب
والت�صوير وامل�سرح كونه �إح�سا�ساً داخلياً
ولي�س وظيفة ،فالفنانون ال ير�سمون من
�أج��ل وظيفة ب��ل لرتجمة م��ا تفي�ض به
جن�س
�أحا�سي�سهم ،ويف ر�أيي الفن لي�س له
ٌ
�أو وطن.
ً
مل �أل��ج ع��امل الفن لأك��ون فنانة ،ومل
يكن معر�ضي الأول ال���ذي �أقمته عام
1968م ���س��وى حم���اول��� ٌة ال�ستك�شاف
م��دى تقبل اجلمهور لأع��م��ايل ،خا�ص ًة
و�أن ال�شخ�ص ال ي�صبح فناناً �إال عندما
ٍ
و�سيلة
يتقبله املتلقي� .إن العر�ض جمرد
لالت�صال باملتلقي .عندما �أقمت معر�ضي
الفني الأول ال��ذي �شمل ثالثية الفن:
(الفنان ،العمل ،اجلمهور) لفتح جمال
ٍ
ب�صورة ر�سمية،
الفن الت�شكيلي يف اململكة
كان هناك ف ٌن ميار�س يف حياتنا اليومية
لتلبية االح��ت��ي��اج��ات ،ول��ك��ن م��ا دفعني
لإقامة املعر�ض الفني هو ت�أكيد ما حتظى
به احلركة الفنية يف ال�سعودية من رعاية
ٍ
مظلة ر�سمية ،حيث مت االفتتاح
و�أنها حتت
ٍ
ٍ
كرمية من لدن �أمري املنطقة ،و�أ َّمه
برعاية
جمهور غفري تنوع بني املثقفني والأدب��اء
والفنانني والنقاد ،وحظيت الأعمال الفنية
املعرو�ضة ب�إعجاب اجلمهور خا�ص ًة من
قبل ذوي الدراية بالفن واملعار�ض الفنية،
وتلم�ست �أ�صداء تقبل اجلمهور للمعر�ض
يف اليوم الثاين من خالل ما
تناقلته ال�صحف و�سجل الزوار ،ليوثق
والدة �صفية بن زقر الفنية .ويف �أبريل
ال��ق��ادم �سيحل ال��ع��ام اخلم�سون لهذا

رؤية  2030تجسد
اهتمام الدولة بالفن
التشكيلي ورواده
لوحة� :شيال القباب1969 ،م ،زيت على كانف�س� 119 * 90 ،سم

احلدث الهام يف تاريخ الفن يف ال�سعودية.
• � �ص �ف �ي��ة ب� ��ن زق � ��ر ف �ن ��ان ��ة م ��وه ��وب � ٌ�ة
ب��ال �ف �ط��رة � �ص �ق �ل��ت ف �ن �ه��ا ب ��ال ��درا�� �س ��ة يف
ثمني مينحها التعبري
بكنز
ٍ
اخلارج لتعود ٍ
و�شفافية ب�أ�سلوب
ب�صدق
ع��ن حميطها
ٍ
ٍ
املدر�سة الت�أثريية التعبريية ..م��ا �سبب
ت��وج �ه� ِ�ك ل �ه��ذا اال� �س �ل��وب؟ وم ��ا م�ساحة
منحك هذا االجتاه؟
احلرية التي
ِ
املتلقي هو ملهمي يف اختيار املو�ضوع،
ف��ق��د ك�شف يل م��ع��ر���ض��ي الأول م��دى
�إعجاب اجلمهور ب�أعمايل� ،سيما و�أنني
كنت �أر���س��م قبل ذل��ك ع��ن ال�ت�راث من
الداخل واخل��ارج كاملباين ،تلك امل�شاهد
التي الم�ست حنينية اجلمهور لها خا�ص ًة
و�أن��ن��ا كنا يف ف�ترة النقلة االجتماعية،
ال�سكنية ،امللب�سية واملكانية.
ٍ
ٍ
كق�ضية هامة لتوثيقه
�أخذت امل��وروث
�سيما و�أن��ن��ي مل �أع��ا���ص��ره حينها نظراً

ل��وج��ودي خ���ارج ال��ب�لاد م��ن��ذ طفولتي،
فرحلتي الفنية م��ع ال�ت�راث �شكلت يل
رافداً ثقافياً حول موروثنا الذي اختفى
مع التطورات التي ت�شهدها البالد .فكل
ٍ
لوحة �أر�سمها يكمن خلفها الكثري من
البحث والدرا�سات لت�سجل الواقع الذي
�أخذ يتال�شى مب�شاعر ٍ
فنان �أدرك �أهمية
ٍ
حالة
نقله و�إ�صباغه بروح ذلك الزمان من
اجتماعية :عادات وتقاليد ،مهن وحرف،
مالب�س و� ٍ
أدوات تراثية.
عندما ت��ك��ون ر�ؤي��ت��ي الفنية توثيقاً
للتاريخ ،الب��د من اختيار ما يتواءم مع
ٍ
�سهل على
�وب ف��ن� ٍ�ي
امل��و���ض��وع م��ن �أ���س��ل� ٌ
املتلقي وهي الواقعية التي تندرج �ضمنها
املدر�سة الت�أثريية كون لغتها مفعم ٌة بقوة
الت�أثري على اجلمهور .وق��د ُ�سئلت عن
�سبب عدم تناويل التجريد يف فني! و�أرى
�أن التجريد حال ٌة من التب�سيط خليال
الفنان وال يتنا�سب مع ر�ؤيتي الفنية.

أدعو الواعدات
بالخروج عن القولبة
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• �أق �م��ت ال �ع��دي��د م��ن امل �ع��ار���ض املحلية
واخل ��ارج� �ي ��ة ..ك �ي��ف وج� ��دت ر�أي اجل�م�ه��ور
قدمته �إبداعٌ �أنثوي ..وما ر�أي
املحلي كون ما
ِ
اجلمهور العاملي ح��ول ف��ن امل ��ر�أة ال�سعودية
بو�صفك �إحدى رائدات هذا املجال؟
ظهر الفن الأنثوي يف ال�سعودية يف ٍ
وقت
ٍ
مقارب لظهور فن الرجل ،و�إب��داع امل��ر�أة ال
يقل ع��ن �إب���داع ال��رج��ل .الفنان ي�ست�شعر
القبول م��ن اجلمهور ول���واله مل��ا ت�سنى يل
اال�ستمرار .تلم�ست ر�أي اجلمهور العاملي
خ�لال معر�ضي الأول ال��ذي �أقمته خ��ارج
اململكة عام 1973م ،حيث تقبل احل�ضور
ما عر�ض بكل جمال و�أريحية ،كما حظيت
معار�ضي التي �أقمتها يف ٍ
كل من لندن عام
ٍ
بقبول
1980م ث��م باري�س وم��ن ث��م جنيف
كبري وكانت لها �أ�صدا ٌء وا�سعة لي�س من قبل
الزوار فح�سب بل ال�صحافة التي �أفردت لها
ٍ
م�ساحات مقدرة.
من جهتي ال �أتفق مع �أولئك الذين يدعون
�أن امل��ر�أة ال�سعودية غري ق��ادرة ،بل �أجدها
�ات و�إجن� ٍ
ق��د حققت جن��اح� ٍ
���ازات كبرية يف
جميع املجاالت حملياً و�إقليمياً ودولياً .املر�أة
ال�سعودية ال ينق�صها �شيء وه��ي متميزةٌ
يف العلم واملعرفة ،ولديها الإرادة ملواجهة
التحديات واملثابرة لبلوغ هدفها.
• �أن �� �ش �� ِأت دارة ��ص�ف�ي��ة ب��ن زق ��ر لتوثيق
لك هذه
أعمالك الفنية ..ما ال��ذي قدمته ِ
� ِ
ل�شخ�صيك
ال � � ��دارة ..وم ��ا ال� ��ذي �أ� �ض��اف �ت��ه
ِ
كفنانة؟
هذه الدارة هي توثيق لعمري� .أوقفت بيع
لوحاتي بعد معر�ضي الثاين� ،إذ وجدت �أن
�أعمايل م��ادةٌ بحثية وي�شوبها اخللل عند
ا�ستبعاد � ٍأي منها من ال�سل�سلة املرتبطة
متاماً كما لو �أنزع �صفح ًة من كتاب! .وثقت
�أعمايل يف ما يُقارب الـ  70بحثاً ،وتناول
�أك�ثر م��ن  160باحثاً وباحث ًة ج���زءاً منها
للدرا�سة .من خ�لال ال��دارة �أدع��و اجلميع
الرتيادها فقد فتحت املجال وا�سعاً للمتلقني
والباحثني.
مت��ا���ش��ي�اً م��ع معنى دارة يف القامو�س
العربي ،وتعني( :الوعاء الذي يحتوي ال�شيء
�أو الهالة التي حتيط بالقمر) �أجمع �أعمايل
لتكون ماد ًة جاهز ًة للباحثني عن املعلومة.
كنت �أحلم ب��ـ(ال��دارة) منذ عام 1970م،
ٍ
�صغري يحتوي
كمكان
قبل التفكري فيها ـ
ٍ
ٍ
فعلي عام
ب�شكل
ـ
مر�سمي
�أعمايل ،مكتبتي،
ٍ

إبــــداع المـرأة
ال يــــــقل عن إبـــــــداع الرجل
1992م .،دعمت الدارة ذاتي ك�إن�سان وذاتي
الفنية ،وق��دم��ت ك��ل حم��ت��واه��ا للباحثني:
(برنامج تدريبي للفنانات وحمبي الفن،
وور�ش ٍ
فنية للأطفال من �سن  12لت�أ�سي�س
ٍ
الفن ،و�صقل اخلربة واملعرفة).
�أو���ص��ي باالهتمام ب�إن�شاء املتاحف� ،إذ
ٍ
متحف يحظى بالرعاية الر�سمية
البد من
من لدن الدولة ،و�أحمد اهلل �أن ر�ؤية 2030
حملت الكثري من الب�شريات يف هذا املجال
منها االهتمام بالفن خا�ص ًة الفن الإ�سالمي
و�إن�شاء متاحف تعني بالفن الإ�سالمي ،كما
�أن تكرميي بو�سام امللك عبدالعزيز تقديراً
للجهود التي قدمتها خلدمة الوطن والفن
لهو �أكرب ٍ
دليل على توجه الدولة نحو الناحية
اجلمالية والرفع من الذائقة الفنية خا�ص ًة
و�أن حياتنا الآن حتتاج للجمال الذي ي�ضفي
على الروح االن�شراح باعتبار اجلمال غذاء
الروح.
وخربتك يف
تاريخك الفني
• من خالل
ِ
ِ
الثقافة الفنية يف وطننا ..ما ال��ذي قدمه
الفن للمر�أة ال�سعودية؟
ٍ
ب�صورة
ال��ف��ن م��وج��ود يف وطننا ول��ك��ن
خم��ت��ل��ف��ة ،ففيما م�ضى ك���ان ه��ن��اك :فن
التطريز يف امللب�س ،ال�سدو ،الر�سم على
اجل��دران ،كما يف القط الع�سريي وغريها
كفن حياتي «احلرفة» لكنه مل يكن منت�شراً
ٍ
ٍ
للجمهور ليتذوقه
ب�شكل مبا�شر
كفن يقدم
ٍ
ٍ
وي�ستمتع بجمالياته .وحالياً ،بد�أت احلرفة
مبنظور �آخر لتوثيق املوروث كما
يف العودة
ٍ
يف الفن الت�شكيلي والدرا�سات البحثية.
• ك�ي��ف ت��ري��ن دع ��م امل � ��ر�أة ال���س�ع��ودي��ة يف
الفن؟
ن��ال��ت امل����ر�أة حقها م��ن ال��دع��م يف الفن
والأدب ،وال عالقة لقلة انت�شارها بقلة
الدعم ،بل مرد ذلك هو امل�ساحة الوا�سعة
واحل��ري��ة التي �سمحت للرجل باالنت�شار
على نطاق �أو�سع .يف وطننا لي�ست هناك

تفرق ٌة بني الرجل وامل��ر�أة كما يف كثري من
البلدان .يف عام 1980م عند م�شاركتي يف
�أحد املعار�ض بفرن�سا حينها وجدت �أنه مل
يكن يُ�سمح للفنانات الفرن�سيات امل�شاركات
بكتابة الأ�سماء ليكتفني بكتابة اال�سم الأخري
م��ن �أ�سمائهن لأن النقاد ال�صحافيني ال
يعرتفون بفن املر�أة يف فرن�سا� .أما يف وطننا
فخر واع��ت��زاز وال
فن�سجل �أ�سماءنا بكل
ٍ
نواجه مثل هذه التفرقة.
• يف وطننا ناف�ست املر�أة الرجل يف الفن..
بر�أيك �أما زال الرجل يف ال�صدارة؟
ال��ذك��وري��ة تتطلب ذل��ك كوننا جمتمعاً
ذكورياً ،لكن يف قاعدة احلياة الذكر والأنثى
مكمالن لبع�ضهما البع�ض وال فرق بينمها،
ومن يعمل وفق هذا املنظور �سي�ؤمن ب�أنه
قاد ٌر على التحديات .كما �أن ال�شخ�ص الذي
ي�سري وفق النظام والقوانني ي�ستطيع حتقيق
ما ي�صبو �إليه وب�أقل جهد.
• التطورات ال�سريعة ونه�ضة الفن الزمها
ظ�ه��ور جم�م��وع� ٍ�ة م��ن ال�ف�ن��ان��ات ال��واع��دات..
ما الن�صيحة التي تقدمينها لهن لي�سلكوا
ال �ط��ري��ق امل �ن��ا� �س��ب ل �ب �ن��اء ر�ؤي �ت �ه��ن ال�ف�ن�ي��ة
وثقافتهن الب�صرية؟
الثقافة الفنية مفقودة ،ونظرةٌ فاح�ص ٌة
لزوار املعار�ض تك�شف ذلك بجالء� ،إذ ي�شكل
الن�ساء الأقلية .البد من تفعيل ثقافة زيارة
واحدة �أ�سبوعياً
ٍ
املعار�ض الفنية بواقع ٍ
مرة
على الأق��ل ،وع��دم االكتفاء مبا يعر�ض يف
فن �سواء
املنطقة بل زيارة كل ما يقدم من ٍ
على امل�ستوى املحلي �أو العاملي� .إن الزيارات
الدائمة للمتاحف والر�ؤية الت�أملية ملا يعر�ض
ٍ
ب�شكل عميق
فيها ي�ثري الثقافة الفنية
خا�صة لدى الفنانات ال��واع��دات ،وبالتايل
ي�شكل لديهن خمزوناً ب�صرياً �شكلياً لونياً
يعمل على بناء النقد الذاتي ،كما يتوجب
على ال��ف��ن��ان��ات ال���واع���دات ع��دم االكتفاء
باملقررات املنهجية واخل���روج عن القولبة
لتطوير مهاراتهن الفنية واحل�سية ،وخمالطة

لوحة :الزبون1969 ،م ،زيت على خ�شب� 80*60 ،سم
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لوحة :حدارجة مدارجة1984 ،م ،زيت على كانفس� 91*61 ،سم

ٍ
ونقاد
�أهل اخلربة يف جمال الفن من فنانني
ومتذوقني ،والأه��م من ذلك كله وما يجب
و�ضعه يف احل�سبان هو الإح�سا�س العميق
بال�شيء املراد التعبري عنه كي يكون العمل
الفني �صادقاً م�ؤثراً على املتلقي.
�إن عنا�صر بناء الفنانة تكمن يف داخلها
من حيث الإح�سا�س واملوهبة ومن ثم البحث
ٍ
ب�شغف عن املراد جت�سيده يف العمل الفني،
مع ا�ست�شعار احتياجاتها وما يتنا�سب معها
لتاليف الدخول يف دوام��ة اال�ستهالك التي
تقتل الفنان.
• ر�ؤي��ة � 2030أن�صفت امل��ر�أة ال�سعودية
وج�ع�ل��ت منها ��ش��ري�ك� ًا �أ��س��ا��س�ي� ًا يف التنمية
امل�ستدامة ..بر�أيك كيف ميكن متكني امل��ر�أة
الفنانة لتكون �أحد �أعمدة نه�ضة املجتمع؟
املر�أة �أ�سا�س املجتمع لوجودها يف الداخل
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لوحة :احلنة1969 ،م ،زيت على كانف�س� 123*95 ،سم

أوصي باالهتمام بإنشاء المتاحف
واخل����ارج ،ف����إذا �صلحت امل���ر�أة ك���� ٍأم �صلح
املجتمع .املر�أة مل تكن خاملة يوماً ما .لن�أخذ
على �سبيل املثال امل��ر�أة يف اجلنوب ،فهي
الأكرث عم ً
ال ،تعمل داخل املنزل وخارجه �سواء
يف احلقول �أو غريها ،كون الرجل من�شغ ً
ال
ب��الأم��ور اخلارجية ،وكانت منطاً ح�ضرياً
يفتقد �شيئاً جمالياً ،يف بع�ض الأ�سواق ت�سود
العمالة الن�سائية مثل �سوق احلرمي بالريا�ض
واملدينة .كانت هناك م�ساح ٌة من احلرية
ومل تكن تتكلف كونها متعاي�ش ُة مع بيئتها،
�أما الآن فقد تغري الو�ضع حيث بد�أت تعاين
من فر�ض الر�سوم والإيجارات وغريها .لقد
ٍ
ب�شكل عام.
تغري الو�ضع االجتماعي واحلياة
ال واعياً،
املر�أة املثقفة الواعية تن�شئ جي ً
والعوائل التي ال متار�س �سيا�سة العن�صرية

والتمييز بني الولد والبنت ين�ش�أ �أبنا�ؤها على
ثقافة االحرتام بني اجلن�سني ،ال �أحد �أف�ضل
م��ن الآخ���ر .ل��ذا �أن���ادي ب�ضرورة االهتمام
بتمكني املر�أة يف جميع املجاالت التي تتالءم
مع تكوينها اجل�سماين لتكون عن�صراً داعماً
يف نه�ضة املجتمع.
يف ن �ه��اي��ة ح ��وارن ��ا م��ع ال �ف �ن��ان��ة ال �ق��دي��رة
� �ص �ف �ي��ة ب ��ن زق � ��ر ،ن �� �ش �ك��ر ل �ه��ا ط �ي��ب ك��رم�ه��ا
وعطائها الفني ،ا�ستقبالها وحوارها الراقي
حمبة لوطنها،
ال��ذي ينم ع��ن ام��ر�أة واع�ي� ٍ�ة
ٍ
ب�صدق واح�سا�س ،ام��ر� ٌأة انعك�س
منتمية له
ٍ
ٍ
جوهرها على املحيط اخلارجي ليحدث �أثراً
�أبدي ًا على الأجيال.

لوحة :الن�صة1975 ،م ،زيت على كانفس� 140*100 ،سم
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صورة المرأة
لدى الفنانين السعوديين
عبدهلل ادريس *

ربما

يس���تعصي على الباح���ث رصد موض���وع محدد أو أح���ادي في أعم���ال الفنان الس���عودي،
فالتنوع في التناول لمختلف المواضيع تكاد تكون صفة مشتركة بين كافة الفنانين التشكيليين
في تناولهم لمنجزهم التشكيلي ،ومن النادر تحديد موضوع المرأة عند فنان دون آخر ،ولو وجد هذا
كثيرا ما ُوجه لي س���ؤال عند تناول موضوع
ً
يك���ون من الصعوبة بم���كان انتزاع الجزئي من الكلي.
الم���رأة ف���ي بعض أعمالي .ماذا تعن���ي لك المرأة؟ من ه���ي المرأة في خيال ووج���دان الفنان أو في
واقعه؟ ما هي رؤيتك تجاهها؟ ولكن األهم في نظري كيف يستطيع الفنان صياغة موضوع كهذا
ضمن تكوين ونسيج عمله التشكيلي؟

جميع الأعمال املرافقة للمقال من �أعمال الفنان عبداهلل �إدري�س

عند ط��رح م��و���ض��وع امل����ر�أة يف العمل
الت�شكيلي نتذكر كثرياً من الفنانني على
خمتلف املراحل من الذين ر�سموا املر�أة
ومدى ر�ؤيتهم ونظرتهم .ي�ستوقفني دائ ًما
بع�ض الفنانني املعا�صرين م��ن الذين
حملت �أعمالهم مدلوالت و�إ�شارات تخ�ص
املر�أة �سواء بالتحديد �أو التعميم ,هناك
فنان ح�صر مو�ضوعه عن املر�أة يف فكرة
حم��ددة وام���ر�أة معروفة ،كما ك��ان عند
بع�ض الفنانني مثل مودلياين يف حتديده
المر�أ يعرفها وا�ستطاع من خالل معظم
�أع��م��ال��ه ت��واج��ده��ا مبختلف الأ���ش��ك��ال
واملوا�ضيع وتنوع �صفاتها ،لكنها يف النهاية
هي امر�أة يحبها ويع�شقها كال�شاعر الذي
يتحدث عن حمبوبته.
مودلياين مزج بني املعاجلة الت�شكيلية
وال�صفة ال�شكلية للفتاة التي حددها
وعاطفته �صيغة م�شرتكة جعلت من عمله
فردانية و�أ�سلوباً ي�شار �إليه.
هناك فنانون تناولوا مو�ضوع امل��ر�أة
عن طريق ال�صفة والإ�شارة لهذه ال�صفة
ال�شكالنية ،مث ً
ال بيكا�سوا عندما ر�سم
لوحته ال�شهرية عن ن�ساء اجلزائر فهو
منوذجا الم��ر�أة خمتلفة عن �أخرى
يقدم
ً
يف ال��غ��رب .وك��م��ا ك��ان �أي�����ض�اً يف عمله
الأ�شهر والذي كان نقلة جديدة ومف�صلية
يف املدر�سة التكعيبية ن�ساء �أفييون .كما
كان للمر�أة يف املدر�سة ال�سرييالية تناوالً
متفر ًدا �ضمن �أ�سلوب مميز .حيث بنى
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الفنان �سلفادور دايل معظم �أعماله من
وحي م��ر�أة متخيلة .و�ضمن �شكل امل��ر�أة
بالالواقعية ،فكانت املر�أة ت�أتي وت�ضيف
لل�سرييالية م�ضامني وخياالت يف متوقعة
حتمل دالالت و�إ�شارات فكرية و�إبداعية,
م��ن ذل��ك لوحته ال�شهرية ال��ف��ت��اة ذات
الأدراج.
البعد الآخر يف تناول الفن الت�شكيلي
للمر�أة هو ق�ضايا امل��ر�أة ونظرة وموقف
الفنان جت��اه امل���ر�أة وق�ضاياها ،وه��و ما
نالحظه عند الفنان العربي ،حيث ما
زال���ت ال��ن��ظ��رة جت��اه امل����ر�أة دون��ي��ة عند
البع�ض ،ول��ك��ن ���ش��رائ��ح ك��ث�يرة وحديثة
ت��غ�يرت عندها تلك املفاهيم وبالطبع
الفنان بانتمائه الثقايف ك��ان �إيجاب ًيا
ومنا�ص ًرا لق�ضايا املر�أة.
يف امل�شهد الت�شكيلي املحلي يتبدى
لنا ت�صدر منوذج املوروث بكافة �أ�شكاله
الب�صرية ،وي�أتي هذا امل��وروث انتقائ ًيا،
مبعني ارتباطه باملر�أة ,من �أ�شكال الأزياء
واملالب�س واحللي والأدوات التي متار�س
امل���ر�أة من خاللها �أعمالها من الن�سيج
وال��ت��زي��ن والأع��م��ال املنزلية ,يف معظم
�أع��م��ال الفنانني ت��أت��ي امل���ر�أة م��ن خالل
امل����وروث �ضمن امل���دار����س ال��واق��ع��ي��ة �أو
الت�أثريية والتعبريية �أو خليط من عدة
ت��ي��ارات ,لكن قلي ً
ال م��ن الفنانني تبنوا
هذا االجت��اه ب�أن يكون نهجهم وتوجههم
ليتحول �إىل ر�ؤيا فنية غري ال�شكلية ك�أن
يكون هناك �أ�سلوب ذاتي فني عند الفنان
عن طريق التطوير والتحوير وال�صياغات
الت�شكيلية.
امل���ر�أة امللهمة عند الفنان ال تتواجد
يف �أعماله ك�شكل فقط ولكن ك�إح�سا�س
من خالل ذاته الفنية وال�شخ�صية ,املر�أة
عندما ترتبط بعاطفة املبدع متنح عمله
م��ي��زة ال�����ص��دق والإب������داع .بالن�سبة يل
كفنان ت�أتي املر�أة عندي متخيلة ولي�ست
مبحاكاة ,هي من الذاكرة وال تغادرها,
جتل�س على م�شارف اخل��ي��ال ,ا�ستدرج
هذا اخليال ليملأ غربة الروح ,ت�أتي املر�أة
با�ستمرار وحتتل الذات الكامنة لتف�صلني

عن الواقع ,هي موازية للذات ال�شخ�صية
والذات الفنية.
كلما حاولت ك�سر احل�ضور اجلمايل
للمر�أة واالبتعاد عن لغة اجل�سد واكت�شاف
هوام�ش غ�ير م��أل��وف��ة يف �شكل الأن��ث��ى
يهزمني ذلك احل�ضور اجلمايل يف هذا
التكوين ،وك�أين �أقب�ض على الرياح ،لكني
�أحاول با�ستمرار �أن �أ�صنع مقاربات بني
لغة اجل�سد وبني احللم امل�أهول باجلفاف.
ن��ح��ن ن��ع��ي�����ش يف زم���ن منف�صل عن
اجلماليات ،ومن هنا يهرب الفنان من
احلالة احللمية �إىل التعبري عن الواقع
املعا�ش ،فيحور ويعبث يف ت�شخي�صاته
التي ت�أتي مفرغة من جمالياتها امل�ألوفة
فوق ال�سطح الت�صويري �أ�صنع �شخو�صاً

المرأة في عمل الفنان مدلول جمالي أو
محاكاة أو بشكل تعبيري

م��ع��زول��ة ع��ن واق��ع��ه��ا بطريقة كوالجية
ب��ال��ق�����ص وال��ل�����ص��ق م���ن ع���دة م�شاهد
ت�صويرية ,بالتحريف وال��ت��ح��وي��ر ,كما
�أبحث عن هوام�ش غري مطروقة.
علي ال�س�ؤال :ملاذا وجود
ريا يطرح
كث ً
ّ
امل��ر�أة يف �أعمالك م��اذا يعني لك ذلك؟
كيف �أحتدث �أو �أن �أ�شرح ر�ؤيتي من ناحية
متلق
فنية �أو فكرية رمبا ال�س�ؤال ي�أتي من ٍ
يحمل يف فكره النموذج التقليدي املعتاد،
حيث يرى ال�شكل اجلمايل للمر�أة وهي
ال��ك��ائ��ن اجل��م��ي��ل وال��رق��ي��ق ،وق���د يكون
ال�����س��ؤال ي�ستدعي الت�أليف املو�ضوعي
ويخرتع املتلقي ر�ؤيا افرتا�ضية قد تكون
�صحيحة يف املظهر ال�شكلي وقد ال تعني
للفنان ,ك�أن ت�سمع من يقول �أ�شاهد املر�أة
�شاخمة واثقة متوثبة وت�شع بالكربياء
والأن��ف��ة ك��ل ه��ذه الإن�شائية �أج��ده��ا ال
تتنا�سب مع الطرح الت�شكيلي العتقادي
ب����أن الت�شكيل ر�ؤي���ا ب�صرية �أك�ث�ر منه
مو�ضوعاً ،لكن ر�ؤيته تقر�أ ب�صر ًيا ،وهو
حمم ً
ال ب��دالت ورم���وزاً ظاهرة وباطنة،
فاملر�أة التي متلأ بيا�ض وم�ساحة �سطح
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اللوحة قد ت�أتي من الذاكرة �أو من الواقع
�أو من اخليال ،ومن خاللها يت�شكل العمل
وير�سم حدوده الب�صرية واملو�ضوعية� .أقر�أ
يف تفا�صيل اجل�سد وا�شتعال اللون رغبات
احل��وار ومواعيد البوح الأنثوي ال�صامت،
فوق ال�سطح الأ�سود �أ�سكب اللون� ,أحمر,
�أزرق� ,أ�صفر ,ي�ستدعيني ال�شكل لري�سم
نف�سه ,تتكاثف الأل��وان لتبعث ام��ر�أة احللم
تلك ال�شطحات ال�شخبطات والعبث فوق
اللون يت�شكل ذلك الكائن.
كثري من الفنانني ت�أتي املر�أة يف �أعمالهم
�إما �أن تكون واحدة معروفة رمبا �شخ�صية
م�شهورة ,زوج���ة� ,صديقة �أو ب�شكل عام
مب��خ��ت��ل��ف امل���دار����س وامل���ذاه���ب ال��ق��دمي��ة
واحلديثة واملعا�صرة .املر�أة يف عمل الفنان
قد يكون لها مدلول �أو موقف منها ب�شكل
جمايل �أو نقل وحماكاة �أو ب�شكل تعبريي.
املر�أة يف �أعمايل الفنية ت�أتي من الذاكرة
الذاتية ب�شكل رم��زي ومن��وذج يختلط فيه
ال�شكل اجلمايل مع العاطفي مع احللم...

* فنان وناقد فين
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القط العسيري ..فطرية الجمال
فيصل اخلديدي *

الجمال

مطلب إنس���اني وحاجة فطرية جُ ب ِل عليه البش���ر ,وهو ضرورة ليس���ت من البذخ أو
الترف والمن كماليات الحياة بل أن الجمال حياة تضيف للحياة رونق وبهجة ,ويدّ ون الجمال وينس���ج
بأي���دي المبدعي���ن والمبدعات ويبق���ى أثرهم الجمالي ش���اهداً عل���ى حضارة الش���عوب ومدى رقي
ابنائه���ا وتطورهم ,واهتمام الش���عوب بفنونها هو األبقى واألكثر توثيق ًا وأص���دق تعبيراً عن ثقافة
الشعوب وتقدمها..

ولقد كان لل�سعودية م�ؤخراَ منجز نوعي
يف توثيق تراثها وحفظ فنونها التي قامت
بها كفوف ناعمة من مبدعات �سعوديات
وهذا املنجز اجلمايل االبداعي الأنثوي
�سجل على امل�ستوى العاملي م��ن خالل
منظمة الأمم املتحدة للعلوم والرتبية
وال��ث��ق��اف��ة )ال��ي��ون�����س��ك��و(,ح��ي��ث ادرج���ت
فن زخرفة �سعودي تراثي وه��و )القَط
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الع�سريي( �إىل قائمة الرتاث العاملي غري
املادي  ,وقد �سبق هذا االعتماد يف عام
 2015عر�ض جدارية لـ»القط الع�سريي
« بطول  18مرتا يف مبنى الأمم املتحدة
بنيويورك  ،نفذتها �إثنى ع�شر �سيدة من
منطقة ع�سري حتت ا�سم» منزل �أمهاتنا»
وذلك بح�ضور و�شرح �صاحب فكرة العمل
الفنان الدكتور �أحمد ماطر وامل�شرف

على �إعدادها الباحث علي مغاوي.
�إن �إ�ضافة )القَط الع�سريي( �إىل قائمة
ال�تراث العاملي غري امل��ادي �إجن��از وطني
كبري وم�شرف يف �أن ي�سجل هذا اللون
من الفنون الرتاثية القدمية يف منطقة
ع�سري ،وال���ذي ك��ان��ت ت��ق��وم ب��ه الن�ساء
ل��زخ��رف��ة امل��ن��ازل م��ن ال��داخ��ل ,لي�صبح
الآن �ضمن ال�تراث الثقايف غري امل��ادي

املتوارث عرب الأجيال ،وتبدعه اجلماعات
والأفراد من جديد ب�صورة م�ستمرة مبا
يتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة
وتاريخها وب�شكل معا�صر ممتد �سواء
يف �أفقه الأ�صلي ال��ذي �أنطلق منه على
�أ�سطح جدران املنازل الداخلية �أو يف �أفق
معا�صر يالم�س املتحفية العاملية والر�ؤى
الب�صرية املعا�صرة ,ويكون م�صدر �إلهام
�أ�صيل لكثري من الإبداعات القادمة يف
الفنون الب�صرية ب�شكل عام والت�شكيلية
على وج��ه اخل�صو�ص ,وبالرغم من �أن
رموز القط الع�سريي حا�ضرة يف بع�ض
�أع��م��ال الت�شكيلني ال�سعوديني �إال �أنها
بحاجة حل�ضور منهجي ومدرو�س ب�شكل
�أك�بر و�أن تكون �أي�ضاً �ضمن الدرا�سات
الأكادميية املحلية التي ترثيه وتر�سخه
كهوية حتلي ً
ال ودرا�سة.
القط �أو النق�ش الع�سريي فن زخريف
فطري يقمن بر�سمه الن�ساء املاهرات
يف منطقة ع�سري جنوب اململكة العربية
ال�سعودية على اجلدران الداخلية للمنازل
ب�ألوان متباينة م�صنوعة ب�شكل ذاتي من
مكونات طبيعية �أما الأ�شكال فهي عبارة
عن خطوط و�أ�شكال زخرفية وهند�سية
جمردة حتقق فيما بينها عالقات جمالية.
ولفن «القط» مفردات ب�صرية يق�سمها
ال��ب��اح��ث يف ال��ت�راث ع��ل��ي م��غ��اوي �إىل
ع�شرة �أنواع هي « البنات» و» الأريا�ش»
و» املحاريب» و» الركون» و» البل�سنة» و»
الأم�شاط» و»التعذيق» و» �سنكرويل» و»
املثالث واملخام�س» و» الكف» و» ال�شبكة»,
كما يرى مغاوي �أن النق�ش الرئي�سي يف
القط �أربعة �أنواع هي :
اخل���ت���ام :و�سمكها يف اجل����دار بنيالثالثني والأربعني )�سم( حتفها احلظية
م���ن الأ���س��ف��ل دائ���م���ا ،وت��ع��ل��وه��ا ال��ب��ن��اة
والأم�شاط غالبا ،وتزينها الركون املثلثة
ال�شكل يف �أركان البيت ،ويحتاج اجلدار
الطويل �إىل ابتكار فني يتو�سط اجلدار
ع��ل��ى �شكل دائ����ري �أو م��رب��ع ،واخل��ت��ام
ت�سمية لأ�شكال مربعة ،وتنق�ش مربعات
اخلتام ب�أ�شكال ودالالت خمتلفة تغلب

عليها الأريا�ش املحاريب و)البل�سنة( وهي
معينات حتيطها �أو تتو�سطها النقط )
التنقيط( ال���ذي ال يخلو النق�ش منه،
واخلطوط الأفقية )املثالث واملخام�س(
ثالثة خطوط �أو خم�سة متوازية� ،ألوانها
خمتلفة يعلوها النق�ش وق��د يكتفى بها
يف بع�ض املنازل وهي �أغلب يف �سحبات
ال���درج وال��ردم��ه وال��رف��اي��د ويف �أ�سفل
بع�ض البرتات ،وي�ستبدل ب�أ�شكال معينة
منقوطة �أحياناً.

القط أو النقش العسيري فن زخرفي فطري
يقمن برسمه النساء الماهرات

احل� ِْ
�ظ � َي��ة :نق�ش �إىل ط��ول اجل��دار
�سماكته �أقل بكثري من اخلتام وي�ستخدم
يف املجال�س الداخلية  -جمال�س الن�ساء.
ال َب رَتَة :وهي اجلامعة لكل �أنواع
النق�ش وتخ�صها الفنانة بعناية فائقة
فهي يف واجهة املجال�س وحمط الأنظار،
وتظهر براعة الفنانة يف حرية ابتكار
املفردات الفنية يف البرتة.
التقطيع ال��ع��م��ري:خ��ط��وط ر�أ���س��ي��ةمتوازية ومتقاربة متثل قاعدة ينطلق منها
خيال الفنانة �إىل اخلتام �أو احلظية ،على
�أنه ميكن اجتماع كل هذه الأنواع يف جدار
�أو يف برتة ،واحدة،
�أما الألوان امل�ستخدمة يف القط فكانت
حمدودة وال تتجاوز اخلم�سة �ألوان تقريباً
وذل��ك لأنها ذاتية ال�صنع وم��ن مكونات
طبيعية �أم��ا الآن ف��الأل��وان امل�ستخدمة
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تنوعت و�أ�صبحت اخلريات �أكرث والتعدد
متاح وممكن يف ا�ستخدام الألوان احلديثة
اجلاهزة واملنا�سبة لطبيعة الر�سومات
واملكان والر�ؤية الفنية ملنفذة القط.
�إن االهتمام باجلمال والدقة يف اتقان
واالهتمام بالتفا�صيل من ال�سمات التي
اظهرتها ايادي مبدعات القط غابت معها
الذاتية يف حب الظهور لأجل ظهور املنجز
ب�شكل ابداعي وجمايل ومع ذلك �سجل
تاريخ القط عدد من الأ�سماء الن�سائية
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التي ابدعت ودونت منجزهن دون تدوين
�أ�سماً على ر�سمهن منهن بنت بريدي،
و�شريفة بنت �أحمد ,و فاطمة �أبو قحا�ص
التي نقلت خربتها وابداعها للعديد من
املتدربات واملريدات لهذا الفن لي�ستمر
اجلمال ب�أيدي �سيدات اثبنت قدرتهن يف
العطاء واالبداع بال حدود.

*

فنان وناقد فني

املراجع /

 لقاء ع��ب��داهلل مريع م��ع علي مغاويب�صحيفة الريا�ض ي��وم اخلمي�س  5رجب
 1431ه��ـ  17 -يونيو 2010م  -العدد
15333
 ك��ت��ي��ب ال���ق���ط ال��ع�����س�يري ل��ع��ف��افالقحطاين.
 �شكر خا�ص للأ�ستاذ �أحمد ال�سرويمدير جمعية الثقافة والفنون بابها.
 �شكر خا�ص للفنان ابراهيم االملعيمبدع ال�صور واالعمال امل�صاحبة.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺗـﺒﻨﺖ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﻴﺮة ﻧـﻮرة ﺑـﻨﺖ ﻋـﺒﺪ اﻟـﺮﺣـﻤﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل رؤﻳـﺘﻬﺎ وﻏـﺎﻳـﺎﺗـﻬﺎ اﻻﺳـﺘﺮاﺗـﻴﺠﻴﺔ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟــﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﻤﺮأة ،وﺳــﻌﺖ ﻟــﺘﻮﻓــﻴﺮ اﻟــﺒﻴﺌﺔ اﻟــﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟــﺘﻲ ﺗُــﻌْﻨﻰ
ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﺗـﻤﺜﻞ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻤﺮأة ودورﻫـﺎ ،واﺣـﺘﻴﺎﺟـﺎﺗـﻬﺎ ،وأوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬﺎ ،واﻟﺘﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ
ﺗـﻮاﺟـﻬﻬﺎ ،وأﺛـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ،راﻓـﺪًا ﻗـﻮﻳًـﺎ ﻟـﻠﺠﻬﻮد اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒﺬﻟـﻬﺎ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
أﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

 .1ﺗـﻮﺿـﻴﺢ أﺑـﻌﺎد ﺷـﺨﺼﻴﺔ اﻟـﻤﺮأة اﻟـﺴﻌﻮدﻳـﺔ ،ودورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺜﻘﺎﻓـﺔ ،واﻵدب ،واﻟـﺘﺎرﻳـﺦ،
واﻟﻠﻐﺔ ،وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ـﻼلـﻲ اﻟ
ـﻤﺮأة ﻓـ
يعلن اﻟـ
ـﺒﺪﺳاـﻟـﺔـﺮﻣـﺣـﺸﺎر
ـﻤﻴﺔﻋ درا
ـﻠﻰﺑ أﻫـ
ـﻴﺪ ﻋـ
ﺗـﺒﻨﺖ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ .2اﻷاﻟـﻣـﺘﺄﻛـ
ـﺘﺤﻮﻻت
ـﻢﺗاﻟــﻬﺎ اﻻ
ـﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻟوـﻏـﺪـﺎﻋـﻳـﺎ
رؤـﻳـﺘﻬﺎ
ـﻦ ﺧ
ـﻤﻦﻛــﺔﻣ
ـﻨﺖ
ـﻮرة
ـﻴﺮة ﻧ
ﺳـﺘﺮاﺗـﻴﺠﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
الواعدة
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟــﻤﺘﻌﻠﻘﺔمركز
األبحاثﻟــﺘﻮﻓــﻴﺮ
ﺑــﺎﻟــﻤﺮأة ،وﺳــﻌﺖ
اﻟــﺒﻴﺌﺔ اﻟــﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟــﺘﻲ ﺗُــﻌْﻨﻰ
ﻣﺠﺎل دراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪراﺳﺎت
 .3رﻓﺪ
اﻟﻤﺮأة.المرأة
ودراسات
البحوث
في
ﺧﺎص.
االجتماعيةﺑﺸﻜﻞ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﻤﺮأة
ﻋﺎم،
ﺑﺸﻜﻞ
ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة

ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
تنظيم
عن
وﺗـﻤﺜﻞ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻤﺮأة ودورﻫـﺎ ،واﺣـﺘﻴﺎﺟـﺎﺗـﻬﺎ ،وأوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬﺎ ،واﻟﺘﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ
 .1اﻷداب :

ﺗـﻮاﺟـﻬﻬﺎ ،وأﺛـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ،راﻓـﺪًا ﻗـﻮﻳًـﺎ ﻟـﻠﺠﻬﻮد اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒﺬﻟـﻬﺎ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
•
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻳﺴﻬﻢ
اﻟﻤﺮأة ؛ ﻣﻤﺎ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

المؤتمر األول لدراسات

المرأة السعودية

• اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻵدب ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 .1اﻹﻋﻼم:

أﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ • :ﺻﻮرة اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ.

 .1ﺗـﻮﺿـﻴﺢ أﺑ •
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻹﻋﻼم.ودورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺜﻘﺎﻓـﺔ ،واﻵدب ،واﻟـﺘﺎرﻳـﺦ،
ـﺴﻌﻮدﻳـﺔ،
اﻟﻤﺮأةـﻤﺮأة اﻟ
ـﺨﺼﻴﺔ اﻟ
ـﻌﺎد ﺷ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
واﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﻔﻨﻮن:
.2
• دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
ﻓﻲاﻟــﻤﺮأة ﻓـ
اﻟﻔﻦﻛــﺔ
ﺛﻘﺎﻓﺔـﺸﺎر
ﻧﺸﺮـﺔ ﻣـ
دراﺳـ
 .2اﻟــﺘﺄﻛــﻴﺪ ﻋــﻠﻰ أﻫــﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.ـﻲ اﻟــﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺘﺤﻮﻻت
اﻟﻔﻨﻮن.
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔﻓﻲ
اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ • إﺳﻬﺎم
ﺑﻬﺎ.
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
• ﻧﺴﺎء راﺋﺪات ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺴﻌﻮدي.

 .3رﻓﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة.
ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
 .1اﻷداب :

ﺗـﺒﻨﺖ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﻴﺮة ﻧـﻮرة ﺑـﻨﺖ ﻋـﺒﺪ اﻟـﺮﺣـﻤﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل رؤﻳـﺘﻬﺎ وﻏـﺎﻳـﺎﺗـﻬﺎ اﻻﺳـﺘﺮاﺗـﻴﺠﻴﺔ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟــﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﻤﺮأة ،وﺳــﻌﺖ ﻟــﺘﻮﻓــﻴﺮ اﻟــﺒﻴﺌﺔ اﻟــﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟــﺘﻲ ﺗُــﻌْﻨﻰ
اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
ﺑﺪراﺳﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
مقدمة:
ـﻴﺠﻴﺔ اﻟ
ـﺘﺮاﺗـﺪﻳـﺎت
واﻟﺘﺤ
ـﻬﺎ،
وأو
ـﺘﻴﺎﺟـﺎ
ـﻤﻦواﻣﺣ
ودورﺣﻫـﺎ،
ـﻤﺮأة
ـﻮرةﺑ ﺑـﺎ
ـﻤﻌﻨﻴﺔ
ـﺎتاﻷا
ـﻤﺜﻞ اﻟ
وﺗ
ـﺘﻲ
اﻻﺳ
رؤيتهاوﻟﻏـﻮـﺎﻳﻳـﺎـﺎﺗﺗـﻬﺎ
ـﻬﺎ،ـﺘﻬﺎ
خاللﺗرؤﻳ
ـﻼل
ـﻦ ﺧ
عبدـﺒﺪ اﻟـﺮ
بنتﻟـﻨﺖ ﻋ
نورةﻧ
األميرةﻟﻣـﻴﺮة
ـﺪراـﺎﻣﺳـﻌﺔ
ـﺒﻨﺖ ﺟ
تبنت ﺗ
االستراتيجية
وغاياتها
من
الرحمن
جامعة
ﺗـﺒﺬﻟـﻬﺎ
البيئة اﻟـﺘﻲ
ﻟـﻠﺠﻬﻮد
وسعتﻗـﻮﻳًـﺎ
ﺑــﺎﻟــﻤﺮأة،ﺪًا
اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ،راﻓـ
اﻟــﻘﻀﺎﻳــﺎﻓـﻲ
القضاياوأﺛـﺮﻫـﺎ
ﺗـﻮاﺟـﻬﻬﺎ،
اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
نىﺗُــ
اﻟــﺘﻲ
اﻟــﺒﻴﺌﺔ
لتوفيرﻟــﺘﻮﻓــﻴﺮ
وﺳــﻌﺖ
اﻟــﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔﻌْﻨﻰ
بدراسات
اﻟــﻌﻠﻤﻴﺔ،ت ُْع
التي
العلمية،
بالمرأة،
المتعلقة
خدمة
ﺑﺸﻜﻞ
واﻟﻤﺮأة
ﺑﺸﻜﻞ
ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة
اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻧﺠﺎح
ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎم،ﻣﻤﺎ
اﻟﻤﺮأة ؛
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺧﺎص.اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
المرأة بشكل عام ،والمرأة السعودية بشكل خاص.
ﻟ
ا
ـﺎت
ﻳ
ـﺪ
ﺤ
واﻟﺘ
ـﻬﺎ،
ﺗ
ـﺎ
ﻳ
ـﻮ
ﻟ
وأو
ـﻬﺎ،
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢواﺣـﺘﻴﺎﺟـﺎﺗ
ودورها،ـﺎ،
ـﻤﺮأة ودورﻫ
ـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟ
ذﻟﻚـﺎت اﻟ
الدراساتﺳ
ﻣﻦـﺪرا
ـﻤﺜﻞ اﻟ
وتمثلوﺗ
ـﺘﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأولوياتها،اﻟﻤﺮأة
اﻷول ﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﺴﻌﺪ
واﻧﻄﻼﻗًﺎ
التي
والتحديات
واحتياجاتها،
بالمرأة
المعنية
ﺗـﻮاﺟـﻬﻬﺎ ،وأﺛـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ،راﻓـﺪًا ﻗـﻮﻳًـﺎ ﻟـﻠﺠﻬﻮد اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒﺬﻟـﻬﺎ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
تبذلها المملكة العربية
التي
للجهود
قو ًيا
رافدا
المجتمع،
في
وأثرها
تواجهها،
ﻣﻤﺎ ً
اﻟﺨﻄﻂ
ﻓﻲ ﻧﺠﺎح
ﻳﺴﻬﻢ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ؛
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
أﻫﺪاف
السعودية لتمكين المرأة؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية وفق رؤية . 2030
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﺴﻌﺪ
ﻣﻦ أﺑذﻟﻚ
ـﻮﻗًﺎ
واﻧﻄﻼ
اﻟﻤﺮأةـﺔ ،واﻵدب،
ﻟﺪراﺳﺎتـﺜﻘﺎﻓ
اﻷولﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮودور
ـﺴﻌﻮدﻳـﺔ،
ـﻤﺮأة اﻟ
ـﺨﺼﻴﺔ اﻟ
ـﻌﺎد ﺷ
ﺿـﻴﺢ
 .1ﺗ
واﻟـﺘﺎرﻳـﺦ،
وانطال ًقا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية.
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
واﻟﻠﻐﺔ،
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
أﻫﺪاف
ـﻢ ا
ـﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻟــﺪ
ـﻲاﻟاﻟـ
ـﺔ ،اﻟـ
ـﺴﻌﻮدﻛﻳــﺔ
ـﻤﺮأةـﺔ اﻟﻣــﺸﺎر
دراﺳـ
ﺷــﻤﻴﺔ
ـﻌﺎد أﻫ
ـﻴﺢﻋأـﺑـﻠﻰ
ـﻴﺪ
ـﺘﺤﻮﻻت
.2
واﻵدب،ﻋـواﻟ
ـﺜﻘﺎﻓـﺔ،
ـﻤﺮأةـﺎ ﻓــﻲ
ودورﻫ
ـﺨﺼﻴﺔ اﻟ
ﻛـﺿ
ـﺘﺄـﻮ
أهداف ا.1ﻟـ ﺗ
ـﺘﺎرﻟـﻳـﺦ،
المؤتمر:
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﺧﺪﻣﺔ
واﻟﻠﻐﺔ،
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 .1توضيح أبعاد شخصية المرأة السعودية ،ودورها في الثقافة ،واآلدب ،والتاريخ،
ـﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻟـ
ﻣﺠﺎلﻓــﻲ اﻟـ
ﻓﻲ اﻟــﻤﺮأة
ـﺸﺎرﻛــﺔ
ـﻤﻴﺔ دراﺳــﺔ ﻣـ
اﻟﺪراﺳﺎتـﻠﻰ أﻫـ
وخدمةﻋـ
رﻓﺪاﻟــﺘﺄﻛــﻴﺪ
ـﺪﻋــﻢ اﻟــﺘﺤﻮﻻت
.2 .3
اﻟﻤﺮأة.
دراﺳﺎت
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
المجتمع.
واللغة،
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:على أهمية دراسة مشاركة المرأة في التنمية؛ لدعم التحوالت
ﻣﺤﺎور التأكيد
.2
اﻟﻤﺮأة.
بهاﻓﻲ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
االجتماعيةاﻟﺪراﺳﺎت
 .3رﻓﺪ
دراﺳﺎت.2030
ﻣﺠﺎل لرؤية
تحقيقً ا
المرتبطة
واالقتصادية
اﻷداب :
.1
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
.3ﻣﺤﺎور
الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة.
رفد
• .1
اﻟﻤﺮأة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻷداب :

محاور
• •
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ.
اﻵدب ،اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﺮأةﻓﻲ
المؤتمر:اﻟﻤﺮأة
 .1اآلداب :
•
اﻹﻋﻼم :اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻵدب ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.
.1
· المرأة والثقافة اإلسالمية.
اﻹﻋﻼم:
.1
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ.
اآلدب،اﻟﻤﺮأة
ﺻﻮرة
اللغة والتاريخ.
المرأة •في
·
• ﺻﻮرة اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ.
 .2اإلعالم • :ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم.
· صورة •
اﻹﻋﻼم.واألجنبي.
المحلي
اﻟﻤﺮأةفي
السعودية
اإلعالم ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
المرأةﻣﺸﺎرﻛﺔ
 .2اﻟﻔﻨﻮن:
المرأة السعودية في اإلعالم.
مشاركة
اﻟﻔﻨﻮن:
· .2
 .3الفنون • :دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
• دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
السعودية.
ثقافة الفن
نشر
المرأة في
· دور •
اﻟﻔﻨﻮن.
فيﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﺮأة
إﺳﻬﺎم
• إﺳﻬﺎم اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن.
· إسهام المرأة السعودية في الفنون.
اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻓﻲاﻟﻔﻦ
راﺋﺪاتﻓﻲ
ﻧﺴﺎءراﺋﺪات
• •ﻧﺴﺎء
اﻟﺴﻌﻮدي.
اﻟﻔﻦ
السعودي.
في الفن
· نساء رائدات

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﺗـﺒﻨﺖ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﻴﺮة ﻧـﻮرة ﺑـﻨﺖ ﻋـﺒﺪ اﻟـﺮﺣـﻤﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل رؤﻳـﺘﻬﺎ وﻏـﺎﻳـﺎﺗـﻬﺎ اﻻﺳـﺘﺮاﺗـﻴﺠﻴﺔ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟــﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﻤﺮأة ،وﺳــﻌﺖ ﻟــﺘﻮﻓــﻴﺮ اﻟــﺒﻴﺌﺔ اﻟــﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟــﺘﻲ ﺗُــﻌْﻨﻰ
ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

ﺗـﺒﻨﺖ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﻴﺮة ﻧـﻮرة ﺑـﻨﺖ ﻋـﺒﺪ اﻟـﺮﺣـﻤﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل رؤﻳـﺘﻬﺎ وﻏـﺎﻳـﺎﺗـﻬﺎ اﻻﺳـﺘﺮاﺗـﻴﺠﻴﺔ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟــﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﻤﺮأة ،وﺳــﻌﺖ ﻟــﺘﻮﻓــﻴﺮ اﻟــﺒﻴﺌﺔ اﻟــﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟــﺘﻲ ﺗُــﻌْﻨﻰ
ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

ـﻤﻌﻨﻴﺔ
ـﺎت اﻟ
خدمةـﺪراﺳ
.4ﺗـﻤﺜﻞ اﻟ
و
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﺑـﺎﻟـﻤﺮأة ودورﻫـﺎ ،واﺣـﺘﻴﺎﺟـﺎﺗـﻬﺎ ،وأوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬﺎ ،واﻟﺘﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ
ﺧﺪﻣﺔ
.3
المجتمع:
ﺗـﻮاﺟـﻬﻬﺎ ،وأﺛـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ،راﻓـﺪًا ﻗـﻮﻳًـﺎ ﻟـﻠﺠﻬﻮد اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒﺬﻟـﻬﺎ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
المجتمعي.
ودورها
النسوية
المؤسسات الخيرية
·
•
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ودورﻫﺎاﻟﺨﻄﻂ
ﻓﻲ ﻧﺠﺎح
ﻳﺴﻬﻢ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ؛ ﻣﻤﺎ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
المبادرات المجتمعية النسائية لمجتمع حيوي.
·
• اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

إرشاداتـﺪراﺳـﺎت اﻟ
وﺗـﻤﺜﻞ اﻟ
ـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻤﺮأة ودورﻫـﺎ ،واﺣـﺘﻴﺎﺟـﺎﺗـﻬﺎ ،وأوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬﺎ ،واﻟﺘﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ
المشاركين:
ﺗـﻮاﺟـﻬﻬﺎ ،وأﺛـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ،راﻓـﺪًا ﻗـﻮﻳًـﺎ ﻟـﻠﺠﻬﻮد اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒﺬﻟـﻬﺎ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
 .1تُقبل المشاركات من داخل المملكة وخارجها ،دون أن تتحمل الجهة المنظمة
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ :اﻟﻤﺮأة ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
أي التزامات.
ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
المشاركاتاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
تلتزمذﻟﻚ ﺗﺴﻌﺪ
واﻧﻄﻼ.2ﻗًﺎ ﻣﻦ
والمنهجية.
العلمية
بالضوابط
جميع المشاركات للتحكيم العلمي ،ويجب على الباحثين إجراء
أﻫﺪاف تخضع
.3
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻬﻤﺔ
التعديالت التي تردهم من المحكمين قبل اعتماد نشرها في السجل العلمي
اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت
ـﻌﺎدﺑﺪء
اﻹﻋﻼنأﺑﻋﻦ
ـﺴﻌﻮدﻳـﺔ ،ودورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺜﻘﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎلﻟـﻤﺮأة اﻟ
ﺷـﺨﺼﻴﺔ ا
 .1ﺗـﻮﺿـﻴﺢ
1439/7/1ﻫـﻓـﺔ ،واﻵدب ،واﻟـﺘﺎرﻳـﺦ،
للمؤتمر.
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺧﺪﻣﺔ
1439/8/3ﻫـ
اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت
اﺳﺘﻼم
واﻟﻠﻐﺔ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ

 .4ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔودورها في تحقيق رؤية 2030
المستدامة
المرأة في التنمية
مشاركة
.5
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
أﻫﺪاف
· دور •
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﻌﻠﻴﺎ
التنمية.
المرأة في
مشاركة
دعم
اﻟﻘﻴﺎدةفي
القيادةدورالعليا
 .1ﺗـﻮﺿـﻴﺢ أﺑـﻌﺎد ﺷـﺨﺼﻴﺔ اﻟـﻤﺮأة اﻟـﺴﻌﻮدﻳـﺔ ،ودورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺜﻘﺎﻓـﺔ ،واﻵدب ،واﻟـﺘﺎرﻳـﺦ،
التنمية.
المرأة في
والتدريب على
التعليم
· أثر
واﻟﻠﻐﺔ•،
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
إسهامإﺳﻬﺎم
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﺛﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺧﺪﻣﺔ
· مشاركة المرأة في االقتصاد وسوق العمل القتصاد مزدهر.
 .2اﻟــﺘﺄﻛـ •
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
وﺳﻮقﻟــﻤﺮأة ﻓ
ـﺸﺎرﻛــﺔ ا
ﻓﻲﺳــﺔ ﻣـ
اﻟﻤﺮأةدرا
ﻫــﻤﻴﺔ
ـﻴﺪ ﻋــﻠﻰ أ
اﻟﻌﻤﻞ.ــﻲ اﻟــﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺘﺤﻮﻻت
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ:
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
المصاحبة:
الفعاليات
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
رﻓﺪ ﻓﻨﻲ ﻋﻦ
ﻣﻌﺮض
اﻟﻤﺮأة.
دراﺳﺎت
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت
.3
التشكيلي بعنوان
الفني
المعرض
المرأة
لدراسات
اﻟﻤﺮأةاألول
المؤتمر
يصاحب
(المرأةوﻣﺪة
ﻣﻮﻋﺪ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:الحاضر والمستقبل) ،والذي سيلقي الضوء على المرأة
السعودية
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
ﻣﺤﺎور
2018/10/م.
اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 1440ﻫـ.
السعودية/2/ 15
ﻳﻮﻣﺎن- 14 ،
بكل شفافية ،ومن جهة أخرى رؤية
26-25ذاتها
تعبر عن
التي
الفنانة
 .1اﻷداب :
السعوديين عن المرأة ،هذا فيما يتعلق بالفنانين ،من زاوية أخرى
الفنانين
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
ﻣﻜﺎن
ﻣﺮﻛﺰ •
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮأة
اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺰرﻗﺎء.
اﻷﻣﻴﺮة ﻧﻮرة
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
مستويات مختلفة من قسم
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ،من
ﺑﻨﺖ متميزات
طالبات
ألعمال
مجموعة
سيعرض
واﻟﺘﺎرﻳﺦ .والفنون ،رؤية جديدة لواقع المرأة
التصاميم
كلية
البصريةﻓﻲفي
الفنون•
اﻟﻠﻐﺔ
اﻵدب،
اﻟﻤﺮأة
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
ﻟﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.بمجاالت متعددة من اللوحة التصويرية ،فن المفهوم ،تشكيل
السعودية
اﻟﻠﻐﺔ
 .1اﻹﻋﻼم:
بالفراغ ،والنحت كونهن جيل الشباب الواعد الذي سينهض بفن من روحهم،
إرﺷﺎدات اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ:
تحت •
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﻓﻲ اﻹﻋﻼم
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﺮأة
ﺻﻮرة
التشكيلي.
بالفن
متخصصة
لجنة
اشراف
 .1ﺗُﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،دون أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ
• ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم.
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت.

موعد ومدة المؤتمر:
اﻟﻔﻨﻮن:
.2
واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ.
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
.2
2018/10/م.
2٤-2٣
الموافق
 1440هـ.
ﺗﻠﺘﺰم/2/ 15 -
يومان14 ،
•
اﻟﻔﻦ ﻓﻲ
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
المؤتمر:
إقامة
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﺟﺮاء
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
دورﺟﻤﻴﻊ
ﺗﺨﻀﻊ
مكان .3
الزرقاء.
عبدالرحمن،
بنت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔنورة
األميرة
بجامعة
المؤتمرات
القاعةاﻟﺴﺠﻞ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ
اﻋﺘﻤﺎد
ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ
ﺗﺮدﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
مركز •
اﻟﻔﻨﻮن.
ﻓﻲ
اﻟﻤﺮأة
إﺳﻬﺎم
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ.
لغة المؤتمر:
• ﻧﺴﺎء راﺋﺪات ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺴﻌﻮدي.
اللغة العربية.

1439/8/22ﻫـ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل
ـﺸﺎرﻛــﺔ اﻟــﻤﺮأة ﻓــﻲ اﻟـ
دراﺳــﺔ ﻣـ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻫــﻤﻴﺔ
إﺣﺎﻃﺔﻋ:ــﻠﻰ أ
الخطة اﻟــﺘﺄﻛــﻴﺪ
ـﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺘﺤﻮﻻت
.2
الزمنية
1439/12 /26ﻫـ
اﻟﺒﺤﻮث
ﻣﻮﻋﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
آﺧﺮ
ﻛﺎﻣﻠﺔﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

1440/1/25ﻫـ

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة.
 .3رﻓﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
المهمة
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

 15 -14ﺻﻔﺮ  1440ﻫـ

التاريخ

ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
اإلعالن عن بدء استقبال الملخصات
 .1اﻷداب :
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ  :نهاية استالم الملخصات
1439/8/17هـ
• اﻟﻤﺮأة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
+966118228994
الباحثة بالقبول المبدئي
ﻫﺎﺗﻒ  :إحاطة
1439/8/28هـ
+966118228981اﻵدب ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻫﺎﺗﻒ • :اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
1439/12/26هـ
البحوث كاملة
موعد الستقبال
آخر
src@pnu.edu.sa
اﻳﻤﻴﻞ:
 .1اﻹﻋﻼم:
اإلعالن عن البحوث المقبولة بشكلها النهائي
1440/1/25هـ
• ﺻﻮرة اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ.
المؤتمر
 15-14صفر 1440هـ
• ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم.

1439/7/17هـ

 .2اﻟﻔﻨﻮن:
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اللجنة ﻓﻲ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻦ
• دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
العلمية:
ﻧﺸﺮمع
للتواصل
pnu.edu.sa-scc@src
اﻟﻔﻨﻮن.
• إﺳﻬﺎم اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
للتواصل مع اللجنة التحضيرية:
• ﻧﺴﺎء راﺋﺪات ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺴﻌﻮدي.

pnu.edu.sa-mcc@src

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/prc
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