
ربيع األول 1440  هـ - يناير 2019

“المؤتمر األول لدراسات 
المرأة السعودية“

معرض “المرأة السعودية 
الحاضر  والمستقبل”



اال�شراف العام

اأ. د. مها اآل خ�شيل

مديرة املركز

رئي�س التحرير 

د. ندى الركف

نائبة مديرة املركز

فريق التحرير

اأنوار الع�شيمي

�شاره العقيل

غاده امل�شوح

مها الفريح

نورة العتيبي

هناء الربع

�شكر وتقدير

اإدارة العالقات العامة

االإدارة العامة لالإعالم

البحوث  يف  ال��واع��دة،  الأب��ح��اث  مركز  ي�سعد 

الن�سرة  باإ�سدار  امل��راأة،  ودرا���س��ات  الجتماعية 

ال�سوء  تلقي  التي  الثاين،  عددها  يف  ال��دوري��ة 

توا�سل  املهتمون على  ليبقى  املركز؛  اأخبار  على 

واطالع.

�سهدت جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن 

الأول  امل��وؤمت��ر  تنظيم  ��ثَّ��َل يف  مَتَ م��ه��ًم��ا،  ح��دًث��ا 

الفني  وامل��ع��ر���ض  ال�سعودية،  امل���راأة  ل��درا���س��ات 

امل�ساحب، املراأة ال�سعودية احلا�سر وامل�ستقبل.

 ومن توفيق اهلل تعاىل، اأن انعك�ست اأ�سداوؤه 

واملعر�ض  املوؤمتر  انطلق  التوقعات.  فاق  ب�سكل 

امل�ساحب، من قلب جامعة الأمرية نورة بنت عبد 

الرحمن، مت�سًقا مع روؤيتها، ومنطلًقا من غاياتها 

ال�سرتاتيجية، يف خدمة الق�سايا املتعلقة باملراأة، 

اجلامعة؛  توليها  التي  الكبرية  العناية  وم��وؤك��ًدا 

لتوظيف البحث العلمي، يف تعزيز مكانة املراأة، 

ودورها يف م�سرية التحول الوطني.

امل��وؤمت��ر  اأح���داث  الن�سرة،  معكم  ت�ستعر�ض 

ة املعر�ض الفني، املراأة ال�سعودية  ومراحله، وِق�سَّ

احلا�سر وامل�ستقبل.

القارئ. وجندد  الن�سرة اهتمام  تنال  اأن  ناأمل 

الدعوة للباحثني والباحثات للتوا�سل مع املركز.

مها علي آل خشيل 

مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث

الجتماعية ودرا�سات املراأة 

كلمة املركز 

روؤية املركز 

ر�شالة املركز

اأهداف املركز

ن�شاأة املركز

ا�شرتاتيجية عمل املركز

عن املركز

درا�شات املراأة بني الهوّية االأكادميّية واالأهمّية التنموية والتطبيقية

متكني املراأة  يف العامل االإ�شالمي

قدمي

تغطية : تد�شن فعاليات املوؤمتر االأول لدرا�شات املراأة ال�شعودية

معر�س ال�شور قدميًا

مقال: املراأة ال�شعودية وتر�شيخ مفهوم املواطنة 

جدارية امللوك

اإح�شائيات

تغطية: “معر�س املراأة والفن ال�شعودي .. احلا�شر وامل�شتقبل”

قراءة حتليلية ملحتويات املعر�س

اإنطباعات عن املعر�س

خامتة

4
6
6
6
7
7
10
12
16
18
22
29
30
33
34
36
42
44
48

قبل البدء

افتتاحية العدد

محتوى العدد

مركز األبحاث الواعدة 
في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة

 ص.ب 84428 الرياض 11671 هاتف 0118228994 



45

ودرا�سات  الجتماعية  للبحوث  الواعدة  الأبحاث  مركز  اإن�ساء  يُعد 

املراأة، يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، خطوة رائدة يف جمال 

العناية بالبحث العلمي، والتاأكيد على الدور املنتظر من اجلامعة يف دعم 

يتعلق  باملجتمع، وق�ساياه، واهتماماته، وخا�سة ما  املرتبطة  الدرا�سات 

باملراأة ال�سعودية. 

ويهدف املركز اإىل دعم امل�ساريع البحثية؛ الرامية اإىل درا�سة املجتمع 

العناية بالدرا�سات املتخ�س�سة باملراأة  اأولوياته  ال�سعودي، كما ي�سع يف 

التي  والتحديات  واإجن��ازات��ه��ا،  واحتياجاتها،  وق�ساياها،  ال�سعودية، 

تطوير  يف  ت�سهم  عنها؛  �سادقة  �سورة  ر�سم  بهدف  وذل��ك  تواجهها؛ 

م�ساركتها الجتماعية، والقت�سادية، وتعزيز دورها التنموي، وحل ما 

يعرت�سها من م�سكالت؛ وفق روؤية نابعة من املجتمع ال�سعودي وقيمه 

الوطنية،  بالهوية  املعتزة  الإ�سالمية،  املبادئ  على  املبنية  الرا�سخة؛ 

والعمق العربي والإ�سالمي للمملكة. 

ن�سر  من خالل  املجتمعية؛  القيام مب�سوؤولياته  اإىل  املركز  ويتطلع 

واإىل  امل���راأة،  ودرا���س��ات  الجتماعية،  ال��درا���س��ات  الوعي يف جم��ال 

من  منظومة  وبناء  اململكة،  يف  املناظرة  العلمية  املراكز  مع  التكامل 

ال�سراكات العلمية؛ التي ت�سهم يف تبادل اخلربات والتجارب املحلية، 

والإقليمية، والعاملية. 

كلمة المركز 
مها علي آل خشيل 

مديرة مركز الأبحاث الواعدة يف 

البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة
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استراتيجية عمل المركزعــ

الرؤية: 

التطلع نحو ريادة علمية يف جمال البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة حملياً واإقليمياً.

 الرسالة: 

بتفعيل  وذل���ك  م��الئ��م،  علمي  م��ن��اخ  ت��وف��ري 

البحث العلمي وتناول ق�سايا املجتمع وم�سكالته 

وخا�سة ما يرتبط منها باملراأة للو�سول لأن�سب 

من  املتخ�س�سة  ال��ك��وادر  وا�ستثمار  احل��ل��ول، 

ال�سيا�سة  �سناعة  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

املخططني  مع  والتوا�سل  وتقوميها  الجتماعية 

التنمية  ق��ي��ادة  يف  للم�ساهمة  ال��ق��رار  و�سناع 

ال�ساملة على امل�ستوى الوطني. 

األهداف: 

ومعاجلة  نحوها  واللتزام  اأولوية  الوطن  ق�سايا  واعتبار  العلمي  البحث  حركة  دعم   

الظواهر ال�سلبية يف املجتمع ال�سعودي بطريقة علمية ومنهجية. 

والطالبات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  للباحثني  ومعززة   مدعمة  بحثية  بيئة  توفري   

وغريهم والن�سر العلمي للبحوث والدرا�سات والكتب. 

العمل  وور�ض  واملوؤمترات  اللقاءات  عقد  من خالل  والب�سرية  العلمية  التنمية  تعزيز   

وحلقات النقا�ض والدورات مبا يحقق الأهداف الوطنية عامة. 

املعرفة  تنمية  امل�ساهمة يف  اأجل  من  واخلا�ض  العام   القطاعني  مع  ال�سراكة  تعزيز   

وخدمة املجتمع. 

اأن�سئ مركز الأبحاث الواعدة 

الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ب���ح���وث  يف 

ودرا�سات املراأة بجامعة الأمرية 

مببادرة  عبدالرحمن  بنت  نورة 

التعليم  وزارة  ودعم ومتويل من 

1432ه�  الأول  رب��ي��ع   24 يف 

املوافق 27 فرباير 2011 م . 

اإن�ساء املركز على  تقوم فكرة 

اأ�سا�ض تقدم  اأن املعرفة العلمية 

ال��درا���س��ات  واأن  امل��ج��ت��م��ع��ات، 

الأ�سا�ض  هي  العلمية  والأبحاث 

الذي تبنى عليه املعرفة العلمية. 

الظواهر  اكت�ساف  ف��اإن  وعليه 

ومعاجلتها  ال�سلبية  الجتماعية 

ل  لها  الناجعة  احللول  وو�سع 

علمية  م��ع��رف��ة  م��ن  اإل  ي��ت��اأت��ى 

حقيقية مبنية على درا�سة للواقع 

بكل معطياته ومن هذا املنطلق 

الظواهر  بدرا�سة  املركز  يعنى 

وق�سايا  والجتماعية  الإن�سانية 

ت�ستطيع  حتى  ومتكينها  امل���راأة 

مواجهة  بفاعلية يف  ت�سارك  اأن 

حتديات التنمية باأ�سلوب علمي، 

وت��ع��د الأب���ح���اث وال��درا���س��ات 

والأكادميية  الفكرية  والأعمال 

امل���������س����رتك����ة ب�����ني ب���اح���ث���ات 

وم��ت��خ�����س�����س��ات م���ن ج��ام��ع��ة 

عبدالرحمن  بنت  ن��ورة  الأم��رية 

باململكة  الأخ����رى  واجل��ام��ع��ات 

املركز  عمل  اأه���داف  اأه���م  م��ن 

ال��درا���س��ات  اإجن���از  اإىل ج��ان��ب 

املركز  من  املطلوبة  والأب��ح��اث 

مل��ب��داأ  حتقيقاً  اأخ����رى  جل��ه��ات 

القطاع  مع  املجتمعية  ال�سراكة 

الندوات  اإىل  اإ�سافة  اخلا�ض، 

وامل���ح���ا����س���رات وامل����وؤمت����رات 

والدورات  العمل  وور�ض  العلمية 

والتدريب  بالتوعية  تهتم  التي 

والتطوير واإبرام مذكرات تعاون 

البحثية  امل���ج���الت  يف  ع��ل��م��ي 

القطاعات  م��ع  وال�ست�سارية 

املختلفة باملجتمع.

اأولً : دعم الدرا�سات والأبحاث العلمية

وهي تتم من خالل: 

“الداخلية”:  والأبحاث  الدرا�سات    

التي تقام من خالل املركز تتم بتكليف من 

املركز للباحثني املتفرغني واملتعاونني مع 

املركز حتدد مو�سوعاتها طبقاً للمخطط 

اأولوية  ذات  جم��الت  يف  وتكون  ال�سنوي 

واأهمية وطنية.

 الدرا�سات “اخلارجية”:

وهي  خ��ارج��ه  م��ن  للمركز  تقدم  اأي   

املتعارف  املعايري  من  ملجموعة  تخ�سع 

وتهدف  العلمي  البحث  جمال  يف  عليها 

لتحقيق قيمة م�سافة للبحث العلمي ويتم 

حتكيمها ون�سرها وفق القواعد املعتمدة.

 

العليا  ال��درا���س��ات  طالبة  دع��م  ثانياً: 

يف  اجلامعية  العلمية  اأبحاثهم  ون�سر 

م��رح��ل��ت��ي امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه يف 

اجلامعات ال�سعودية.

الوطنية  البحثية  امل�سروعات  ثالث�اً: 

امل�سرتكة مع القطاع اخلا�ض والتي تكون 

ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ستوى  على 

وطنية  اأه��م��ي��ة  ذات  م�سكالت  وت��ع��ال��ج 

اأو  ع��ام  كل  وطني  م�سروع  دع��م  وميكن 

املادية  امل��رك��ز  اإمكانيات  ح�سب  عامني 

واجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة يف ال��ت��م��وي��ل، كما 

املبا�سر  بالتكليف  يقوم  اأن  للمركز  ميكن 

جمال  يف  العاملني  والباحثني  للباحثات 

عمل املركز مبثل هذه امل�سروعات.

ويكون  التخ�س�سي:  الجت���اه  راب��ع��اً: 

الجتماعية  البحوث  على  فيه  الرتكيز 

ودرا�سات ق�سايا املراأة.

اأو  ترجمة  اأو  تاأليف  دع��م  خام�ساً: 

بدعم  املركز  يقوم  الكتب،  حقوق  �سراء 

�سراء  اأو  ترجمة  اأو  تاأليف  م�سروعات 

حقوق الكتب، والأولوية يف الدعم للكتب 

وذات  التطبيقي،  العلمي  اجلانب  ذات 

املو�سوعات احلديثة التي تعالج م�سكالت 

اإن�سانية  وق�سايا  واجتماعية  جمتمعية 

وتقدم حلولً لها اأو اآليات للتعامل معها.

املركز  يقدم  ال�ست�سارات:  �ساد�ساً: 

ملوؤ�س�سات  املتخ�س�سة  ال���س��ت�����س��ارات 

املجتمع املحلي احلكومية واخلا�سة ذات 

الجتماعي  باملجال  والرت��ب��اط  العالقة 

باملراأة يف  واملوؤ�س�سات اخلدمية اخلا�سة 

املجالت املختلفة.

�سابعاً: التطوير والتدريب: يهتم املركز 

واملوؤمترات،  التدريبية،  الربامج  بتقدمي 

والإقليمية،  املحلية  العلمية  واملنتديات 

اإىل جانب الندوات واملحا�سرات العلمية 

متخ�س�سة  عمل  وور���ض  العالقة،  ذات 

ومعار�ض علمية، عالية امل�ستوى يف جمال 

امل��راأة  ودرا���س��ات  الجتماعية  البحوث 

وحاجات  تتنا�سب  دول��ي��ة  ملعايري  وف��ق��اً 

املجتمع، من خالل التوا�سل امل�ستمر مع 

املختلفة،  املوؤ�س�سات  يف  التدريب  دوائ��ر 

الفئات  التدريب  املركز خالل  وي�ستهدف 

التالية: 

  أعضاء هيئة التدريس. 
  طالبات اجلامعة. 

  اجملتمع اخلارجي بجميع فئاته. 

نـشأة المركز 
يتبنى مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة بجامعة الأمرية نورة 

العلمية  والأبحاث  والدرا�سات  الكتب  �ساملة يف دعم  ا�سرتاتيجية بحثية  بنت عبدالرحمن 

كما يلي: 
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اأو  ال��ق��واع��د  ه��ذه  م��ع  يتعار�ض  ل  مب��ا  للمركز 

الأنظمة املعمول بها يف اجلامعة، واإن�ساء وحدات 

اإدارية، اأو تعديلها لتنظيم �سري العمل باملركز.

الباحثني  وم��ك��اف��اآت  ال��ع��ق��ود  اإق�����رار   -  4
والفنيني  الباحثني  وم�ساعدي  وال�ست�ساريني 

والعاملني وغريهم للم�ساريع والدرا�سات ح�سب 

خطة امل�سروع، ووفقاً للتنظيمات املالية للمركز.

العلمي  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  اق����رتاح   -  5
والبحثي مع الهيئات العلمية والبحثية يف داخل 

العمل  ور�ض  اإقامة  واق��رتاح  وخارجها،  اململكة 

واملوؤمترات وغريها من الفعاليات ذات العالقة 

بن�ساط املركز.

والأع�ساء  الداعمني  الأع�ساء  قبول   -  6
وو�سع  والأف��راد  اخلا�ض  القطاع  من  العاملني 

وكذلك  الع�سوية،  ب��ه��ذه  املتعلقة  ال�����س��واب��ط 

التو�سية بقبول الهبات والتربعات مبا يتفق مع 

الأنظمة املعمول بها يف اململكة.

املركز  رب��ط  ب�ساأن  التو�سيات  تقدمي   -  7
باخلربات العاملية املتميزة يف جمال عمل املركز.

اخلطتني  يخ�ض  فيما  امل��رك��ز  اإر���س��اد   -  8
الت�سغيلية وال�سرتاتيجية للمركز.

9 - تقدمي املالحظات والتو�سيات ب�ساأن رفع 
م�ستوى الأداء العلمي للمركز والباحثني فيه.

مديرة المركز: 
�سري  على  بالإ�سراف  املعني  ال�سخ�ض  وهي 

وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  وتنفيذ  باملركز  العمل 

املعتمدة وحتقيق الهداف املحددة لها، يف كافة 

عمل  ويرتبط  املختلفة،  املركز  عمل  جم��الت 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  بوكالة  املركز  مديرة 

والبحث العلمي.

وم��دي��رة امل��رك��ز ه��ي اإح���دى اأع�����س��اء هيئة 

التدري�ض من املتخ�س�سني يف جمال عمل املركز 

لالإ�سراف  الإداري��ة  والكفاءة  اخلربة  ذوات  من 

واإدارياً ومالياً، وتكون متفرغة  على املركز فنياً 

ووزارة  اجلامعة  اأم��ام  وم�سئولة  املركز  لإدارة 

املركز  مديرة  وتعني  املركز،  عن  العايل  التعليم 

جميع  فيه  اجلامعة حت��دد  م��دي��رة  م��ن  ب��ق��رار 

و�سالحيات  واآليات  وم�سوؤلياتها  �سالحياتها 

مها  د.  اأ.  وت�سغل  املركز.  ميزانية  ال�سرف من 

احلديث  التاريخ  اأ�ستاذ  خ�سيل  اآل  علي  بنت 

واملعا�سر من�سب مديرة املركز حالًيا. 

نائبة مديرة المركز: 
وه����ي اإح������دى اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

ذوات  من  املركز  عمل  جمال  يف  املتخ�س�سني 

وهي  املركز،  بن�ساط  والعالقة  الإدارية  الكفاءة 

امل��رك��ز،  عمل  جم���الت  يف  املتخ�س�سات  م��ن 

اأو  غيابها،  ح��ال  يف  املركز  مديرة  عن  وتنوب 

بقرار  وتعني  املركز،  اإدارة  على  مقدرتها  عدم 

من مديرة اجلامعة حتدد فيه جميع �سالحياتها 

وم�سوؤلياتها �سمن قرار التعيني. وت�سغل د. ندى 

والت�سوير  الر�سم،  ا�ستاذ  الركف  �سالح  بنت 

الت�سكيلي امل�ساعد من�سب نائبة للمركز حالًيا.

مجلس إدارة المركز 
واختصاصاته:

يتم تكوين جمل�ض الإدارة من:

1.  عميدة البحث العلمي (رئي�ساً).
2. مديرة املركز (مقرراً).

اأو  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سوين   .3
جمال  يف  املعروفني  من  اجلامعة  يف  الباحثني 

اجلامعة  مديرة  من  بقرار  يعينان  املركز،  عمل 

بناًء على تر�سيح مديرة املركز.

املعروفني  من  اجلامعة  خ��ارج  من  ع�سو   .4
مديرة  من  بقرار  يعني  املركز  عمل  جم��ال  يف 

اجلامعة بناًء على تر�سيح مديرة املركز.

أعضاء المجلس:
(عميدة  ال�سدي  عبدالعزيز  بنت  منال  د. 

البحث العلمي) رئي�ساً.

اأ. د. مها بنت علي اآل خ�سيل (مديرة املركز) 

مقرراً.

هيئة  (ع�سو  اخل���اروف  حممد  اأم���ل  د.  اأ. 

باجلامعة  امل����راأة   درا���س��ات  مب��رك��ز  التدري�ض 

الأردنية) م�ست�ساراً.

اأ. د. هيفاء بنت عبدالرحمن بن �سلهوب 

(ع�سو هيئة التدري�ض بكلية اخلدمة الجتماعية 

بجامعة الأمرية نورة) ع�سواً.

هيئة  (ع�سو  ال�سقيه  نا�سر  بنت  حنان  د. 

نورة)  الأم��رية  بجامعة  الآداب  بكلية  التدري�ض 

ع�سواً.

مهام واختصاصات مجلس 
إدارة المركز:

1 - اإقرار ال�سيا�سات واخلطط ال�سرتاتيجية
اأهداف  بتحقيق  الكفيلة  وغريها)  (الت�سغيلية 

املركز.

2 - اإقرار التقارير الدورية والنهائية للمركز.
3 - اإقرار القواعد واللوائح التنفيذية الداخلية 

كز
مر

 ال
ـن

عــ
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مساعدات عــ إلعداد  تدريبي  برنامج 
الباحثات بمركز األبحاث الواعدة في 
البحوث االجتماعية ودراسات المرأة

أق�ام مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراس����ات المرأة بجامع����ة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
برنام����ج تدريبي إلعداد مس����اعدات الباحثات تضمن عدداً من ال����دورات التدريبية في مهارات البحث العلمي ؛ 

وهي كاآلتي:

امل�شح االأدبي والدرا�شات ال�شابقة :

ب��ت��اري��خ  ي����وم اخل��م��ي�����ض  اإق���ام���ت���ه���ا يف  مت 

١٤٤٠/١/١٧ ه� املوافق ٢٧/ ٢٠١٨/٩ م قدمتها 

اأ�ستاذ م�سارك بق�سم  ال�سقا،  امتثال  الدكتورة/ 

الإدارة والإ�سراف الرتبوي، كلية ال�سرق العربي 

التدريبية:  الدورة  العليا.وا�ستهدفت  للدرا�سات 

وطالبات  والباحثات،  التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء 

الدرا�سات العليا من داخل اجلامعة وخارجها.

املحاور  من  عدًدا  التدريبية  الدورة  وتناولت 

الرئي�سية؛ منها:

والدرا�سات  الأدب��ي  للم�سح  اأ�س�ض النظرية 

الأدب����ي  امل�����س��ح  ك��ت��اب��ة  ال�سابقة. مهارات 

والدرا�سات ال�سابقة واعتبارات مهمة يف امل�سح 

الأدبي والدرا�سات ال�سابقة. 

وخالل الدورة ناق�ست املدربة مع احلا�سرات 

ت��ف��ا���س��ي��ل م��ت��ن��وع��ه ح���ول م���ه���ارات ال��ك��ت��اب��ة، 

وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات، وال��ت��ع��رف على الأخ��ط��اء، 

والأ�سلوب العلمي يف ال�سياغة ال�سائعة يف كتابة 

وتاأتي هذه  ال�سابقة.  والدرا�سات  الأدبي  امل�سح 

الدورة �سمن اخلطة التنفيذية لتحقيق الغايات 

البحوث  تتبنى  ال��ت��ي  للمركز  ال�سرتاتيجية 

طريق  ع��ن  وال��ت��دري��ب  بالتطوير  الجتماعية  

تقدمي برامج تدريبية وور�ض عمل عالية امل�ستوى 

وفقاً ملعايري دولية تتنا�سب وحاجات املجتمع.

تنظيم الفهار�س واملراجع:

اأقيمت يف يوم اخلمي�ض بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٤ه� 

املوافق ٢٠١٨/١٠/٤م، قدمتها الدكتورة/ منى 

امل�سارك  الريا�سيات  تعليم  اأ�ستاذ  الغامدي، 

ب��ج��ام��ع��ة الأم�����رية ن����ورة ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن.

استخدام المكتبة الرقمية: 
مت اإقامتها يوم الأربعاء ١٣ ربيع الأول ١٤٤٠ ه� املوافق ٢١ نوفمرب ٢٠١٨ م قدمتها الدكتورة/ 

منى �سعيد القطري ا�ستاذ م�سارك بكلية الرتبية النوعية جامعة عني �سم�ض.

وتناولت الدورة التدريبية عدًدا من املحاور الرئي�سية؛ منها:

املق�سود باملكتبة الرقمية. اأنواع املكتبات الرقمية حملياً وعاملياً. الفرق بني املكتبة ودار الن�سر.

 Science« تطبيق عملي على دار ن�سر. »Sage publication« تطبيق عملي على دار ن�سر

Direct«.التعرف على برنامج فح�ض الحتيال يف الن�سر العاملي »plagiarism«.كما مت من 
اأدوات  ا�ستخدام  كيفية  و�سرح  الإلكرتونية،  املكتبات  بع�ض مناذج  على  التعرف  الدورة  خالل 

للمجالت  بيان عملي  تطبيق  واآلياته، حيث مت  واأدلته،  النرتنت،  �سبكة  الرئي�سية يف  البحث 

العلمية والأدبية للمتدربات.

الباحثات يف  وم�ساعدات  والباحثات  التعليمية  الهيئة  اأع�ساء  التدريبية:  الدورة  ا�ستهدفت 

على  وتركز  املركز  ينظمها  التي  لالأهداف  دعماُ  ال��دورة  هذه  تنظيم  وياأتي  البحثية.  الفرق 

املجالت البحثية، مبا ي�سهم يف بناء املهارات البحثية. 

الهيئة  اأع�ساء  التدريبية:  ال���دورة  ا�ستهدفت 

يف  الباحثات  وم�ساعدات  والباحثات  التعليمية 

عدًدا  التدريبية  الدورة  البحثية.وتناولت  الفرق 

الفهار�ض  اإن�ساء  منها:  الرئي�سية؛  املحاور  من 

يف برنامج (Word) ،و تبويب املراجع العلمية 

ورك��زت   (Mendeley) برنامج  با�ستخدام 

الدورة على تقنيات اإن�ساء الفهار�ض وتخ�سي�سها، 

وتن�سيقها،  تلقائية  مبحتويات  اجلداول  واإن�ساء 

الدورة يف  وتاأتي هذه  العلمية.  املراجع  وتبويب 

اإطار �سل�سلة من الدورات التدريبية التي ينظمها 

املركز و تركز على املجالت البحثية، مبا ي�سهم 

يف بناء قدرات امل�ساعدات الباحثات يف جمال 

البحوث العملية.

مناهج البحث العلمي:

�سفر١٤٤٠ه�    ٢٣ اخلمي�ض  يوم  اإقامتها  مت 

الأ���س��ت��اذ  ق��دم��ت��ه��ا  ١-١١-٢٠١٨م،  امل���واف���ق 

ب��اإدارة  دكتور  اأ�ستاذ  الن�سري،  دلل  الدكتور/ 

التعليم العايل ورئي�سة ق�سم الإدارة والتخطيط 

نورة  الأم��رية  بجامعة  الرتبية  كلية  الرتبوي يف 

بنت عبدالرحمن.حيث هدفت الدورة اإىل تدريب 

ملناهج  العلمية  اخل��ط��وات  على  احل��ا���س��رات 

التجريبي)،   - الو�سفي   - (التاريخي  البحث 

وتطبيق الأمناط املختلفة للدرا�سات الو�سفية، 

وذلك من خالل التعريف مبفهوم مناهج البحث 

واأنواعه،  اأهميته،  الإن�سانية وحتديد  العلوم  يف 

البحث  منهجية  اأن  الن�سري  وجمالته.وذكرت 

العلمي ترجع  اإىل علم املناهج، وت�سمل جمموع 

اأول خطوة  من  بدايًة  الإج��راءات  اأو  العمليات، 

وهي ال�سعور بامل�سكلة اإىل كتابة املراجع مبا يف 

العلمي  البحث  منهج  بينما  البحث،  منهج  ذلك 

املناهج  علم  طرائق  من  طريقة  اأو  اأ�سلوب  هو 

من  ب���دءاً  التنفيذية  الإج����راءات  يف  وينح�سر 

اختيار جمتمع البحث اإىل العينة واأدوات جمع 

التدريبية:  الدورة  وحتليلها.ا�ستهدفت  البيانات 

اأع�ساء الهيئة التعليمية والباحثات وم�ساعدات 

الباحثات يف الفرق البحثية. وياأتي تنظيم هذه 

التي ت�سلط  امل��رك��ز و  لأه���داف  ال���دورة دع��م��اُ 

يف  ي�سهم  مبا  البحثية،  املجالت  على  ال�سوء 

بناء قدرات جمع البيانات وحتليل ال�ستبانات: 

اأقيمت يف يوم الأحد ٢٦�سفر١٤٤٠ ه� املوافق 

اأيام، قدمتها الدكتورة/  ٤-١١-٢٠١٨ م ملدة ٣ 

�ساملة املطلق، ا�ستاذ م�ساعد اإح�ساء وريا�سيات 

وهدفت  الإل��ك��رتون��ي��ة.  ال�سعودية  باجلامعة 

املتدربات من خالل  مهارات  تنمية  اإىل  الدورة 

للبيانات  الفنية  والتعريفات  باملفاهيم  تزويدهم 

والأ�ساليب  الطرق  على  واطالعهم  واملعلومات، 

البيانات،  جتميع  عمليات  تنفيذ  يف  العلمية 

التحليل  تزويدهم مبراحل  اإىل  بالإ�سافة  وتف�سريها.  وعر�سها، وحتليلها،  وتلخي�سها،  وتنظيمها، 

ومن   ،(EXCEL،SPSS) اجل�اه�زة  الإح�سائية  الربامج  با�ستخ�دام  لال�ستبانة  الإح�سائي 

ثم تف�سري املخرجات و العتماد عليها يف اإعداد التقارير والدرا�سات واخلطط واتخاذ القرارات 

التعليمية والباحثات  الهيئة  اأع�ساء  التدريبية:  الدورة  التي حتقق ذلك بكفاءة وفاعلية.ا�ستهدفت 

وم�ساعدات الباحثات يف الفرق البحثية.

كما ت�سمنت الدورة جوانب نظرية، وتطبيقات تدريبية، ل�سرح اأنواع وم�سادر البيانات وال�ستبيان 

الأ�سا�سية  لالأهداف  حتقيقاً  املتدربات  قبل  من  وتفاعل  بح�سور  التدريبية  ال��دورة  حظيت  وقد 

للدورة. وياأتي تنظيم هذه الدورة دعماُ لالأهداف التي ينظمها املركز وتركز على املجالت البحثية، 

مبا ي�سهم يف بناء املهارات البحثية.
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أ. د. عائشة التايب*

دراسات المرأة بين الهوّية األكاديمّية 

واألهمّية التنموية والتطبيقية

يطرح التناول العلمي لموضوع دراسات المرأة، أسئلة عديدة، تتصل بالهويّة العلمّية واألكاديمية 
لهذا الحقل المعرفّي، كما تتصل بالجدوى العملّية، والتطبيقية، والمردود المباشر لتلك الدراسات؛ في 
فهم مش���كالت التنمية، وتطوير مؤّسس���ات المجتمع ودوائره المختلفة. ومن األمثلة المتكررة حول تلك 
األسئلة نذكر: ما المقصود بدراسات المرأة؟ وهل يمكن للمرأة أن تكون محور تخصص علمّي أكاديمي؟ 
وم���ا المب���رّرات العلمّية والعملّية الرس���اء وتأس���يس حق���ل معرفي يختص بدراس���ات المرأة في الس���احات 

األكاديمية؟    

ال
مق

طرحها  دون  ميكن  ل  جوهرّية،  اأ�سئلة  اإنها 

بجدّية اليوم يف موؤ�س�ساتنا اجلامعية، ودوائرنا 

القيمة  نتبنّي  اأن  البحثية؛  ومراكزنا  العلمية، 

العلمية والأهمّية امليدانية والتطبيقّية لدرا�سات 

وحقال  جديًدا،  بحثيًّا  توّجًها  بو�سفها  امل��راأة، 

�ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنه  ب��ذات��ه؛  م�ستقاًل  معرفيًّا 

م��ع��روف، يف  اآخ��ر  واأك��ادمي��ي  علمي  اأي حقل 

تخ�ّس�سات العلوم الإن�سانية والجتماعية.

ِعي يف هذا املقام الإجابة عن مثل تلك  لن نَدَّ

اأهمّية  على  التاأكيد  نحاول  ما  بقدر  الأ�سئلة؛ 

املعنيني  ��تَ��لَ��ف  ُمْ اجتهاد  وحم��ورّي��ة  طرحها، 

اأخذ  ودوائ���ر  العلم  �ساحات  يف  امل���راأة،  ب�ساأن 

من  املزيد  ن�سر  بهدف  عنها؛  بالإجابة  القرار 

املراأة يف  درا�سات  تعزيز م�سار  باأهمية  الوعي، 

الأو�ساط اجلامعّية وخارجها، وتكثيف املبادرات 

الأكادميية املتعلقة بها؛ بحًثا وتدري�ًسا.  

درا���س��ات  اأن  على  التاأكيد  م��ب��داأ  م��ن  وذل��ك 

املراأة، مل تعد اليوم متّثل على نطاق عاملي ترًفا 

فكريًّا، اأو توجهاً بحثيًّا هام�سيًّا، يف م�سار العلوم 

اأ�سحت متّثل  الإن�سانية والجتماعّية؛ بقدر ما 

واأطره  مناهجه  له  ال��ذات،  قائم  علمًيا  م�ساًرا 

النظرّية الفكرّية، وتوجهاته التطبيقية اخلا�سة 

تخ�س�ًسا  يُعترب  اأ�سبح  اأنه  ف�ساًل عن  به. هذا 

رافًدا ملختلف جهود التنمية، ويُحظى باعرتاف 

واملنظمات  الهيئات  كربى  من  النظري،  منقطع 

القرار  لأ�سحاب  غنى  ول  الدولية،  التنموية 

متلف  يف  عنه،  التنموية  ال�سيا�سة  و�سناع 

الدول املتقدمة والنامية على حدٍّ �سواء.  

اأواًل: درا�شات املراأة وم�شارات الهوّية االأكادميية

املن�شودة

ت�سّجل الأق�سام العلمّية لدرا�سات املراأة اليوم، 

ح�سورها يف اأغلب اجلامعات العاملية املرموقة، 

ت�سنيفات  يف  ال��ع��ايل  العاملي  الت�سنيف  ذات 

اجلامعات؛ ل �سيما بالوليات املتحدة الأمريكية 

مو�سوع  تدري�ض  الأق�سام  تلك  وتتوىل  واأوروب��ا. 

املراأة، وق�ساياها، ومتلف الإ�سكاليات املعرفّية، 

تناول  ويتّم  بها.  املت�سلة  واملجتمعّية  واملنهجّية، 

اإطار  يف  وبحًثا  تدري�ًسا  الق�سايا  تلك  متلف 

اأكادميًيا  حقاًل  بو�سفه  امل��راأة،  درا�سات  حقل 

التخ�س�سات  بقية  عن  وم�ستقاًل  بذاته،  قائًما 

الأكادميية، والأق�سام العلمية الأخرى. 

ولعلّه من املفيد الإ�سارة يف هذا ال�سياق، اإىل 

اأن تطّور م�سار تاأ�سي�ض درا�سات املراأة يف الغرب، 

اجلامعات  بني  متكافئة،  غري  انطالقة  �سهد 

الأوروب���ي���ة؛ ل �سيما  الأم��ري��ك��ي��ة واجل��ام��ع��ات 

الفرن�سية، حيث مل يكن م�سار اقتحام تخ�ّس�ض 

درا�سات املراأة للجامعات الفرن�سّية ي�سرًيا؛ نظًرا 

ملا وجده يف البداية من معار�سة فكرّية �سديدة، 

وعدم اعرتاف اأكادميي بالتخ�ّس�ض، من طرف 

العديد من املفكرين والفال�سفة.

وتعترب الوليات املتحدة الأمريكية وجامعتها، 

املراأة؛  درا�سات  حلقول  العلمي  التاأ�سي�ض  مهد 

ولي��ة  يف  �سانتياقو  جامعة  احت�سنت  حيث 

يف  متخ�س�ض  جامعّي  در���ض  اأّول  كاليفورنيا، 

 ،Shawartz)  1967 �سنة  امل���راأة  درا���س��ات 

امل��ب��ادرات  ذل��ك  بعد  وتتالت   .(p15  ،2002
خا�سة  علمية  اأق�سام  تاأ�سي�ض  يف  الأكادميية، 

ب��درا���س��ات امل�����راأة، ت��ت��وىل ال��ت��دري�����ض، ومنح 

العلمي،  الإن��ت��اج  وح��ف��ز  العلمية،  ال�����س��ه��ادات 

والبحث يف التخ�ّس�ض.

اأن حقل درا�سات املراأة، ميّثل  ويجوز القول، 

اليوم يف اجلامعات الغربية؛ ل �سيما الأمريكية، 

و�سًطا علمًيا، واأكادميًيا، ومهنًيا، على قدر كبري 

خريجني،  له  الأرك���ان؛  ومتكامل  الأهمية،  من 

عملية  �سهادات  متنح  واأق�سام  جامعي،  وك��ادر 

معرتف بها؛ يف م�ستويات التعليم العايل الثالثة 

وله  كما  ودك��ت��وراه).  وماج�ستري،  (بكالوريو�ض، 

العلمّية  واإ�سداراته  البحثّية،  وفرقه  ميادينه، 

اخلا�سة به. 

اأك��ادمي��ّي��ة  علمية  دوري����ة  اأول  اأن  ويُ���ذك���ر، 

�سدرت  امل��راأة،  درا�سات  جمال  يف  متخ�ّس�سة 

ت��زال  ول  1972م،  �سنة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات 

 Women’s« :وه���������ي ال���ي���وم،  اإىل  ت�����س��در 
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املختلفة  واملن�سورات  العلمية  املنتجات  وحْتظى 

جمتمعّي  باعرتاف  امل��راأة،  بدرا�سات  اخلا�سة 

حيث  الأمريكية؛  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  وا�سع 

العامة،  املكتبات  زوايا خا�سة يف  لها  تُخ�ّس�ض 

وم�ساحات عر�ض الكتب وبيعها.ولكن من املهّم 

التاأكيد، على اأن ذلك العرتاف الوا�سع، والتطور 

اجلامعات  يف  امل���راأة  درا���س��ات  حلقل  امل�سهود 

كان  عموماً؛  املتقدمة  البلدان  ويف  الأمريكّية، 

مقرتًنا ول يزال، بطلب جمتمعّي اأو�سع ملنتجات 

اأف�ست  حيث  التخ�ّس�ض.  ذل��ك  وم��رج��ات 

التخ�ّس�ض،  بتاأ�سي�ض  واملهتمني  القائمني  جهود 

عري�سة  قاعدة  على  قائم  علمي،  تراكم  اإىل 

اأثمرت  والباحثني؛  والدار�سني،  اخلريجني،  من 

واملخرجات،  املنتجات  من  اأكرب  قاعدة  بدورها 

ال�ساحة؛ من خالل ما  التي فر�ست نف�سها يف 

وحلول،  وتف�سري،  فهم،  حم��اولت  من  تطرحه 

لق�سايا وم�سكالت حيوية تت�سل باملراأة؛ بو�سفها 

�سريحة مهّمة من �سرائح املجتمع. 

والدرا�سة،  للبحث  كمو�سوع  املراأة  فر�ض  اإن 

كان  الغربية،  اجلامعات  يف  للمعرفة  وكحقل 

نتيجة اأمالها حتّولها اإىل فاعل موؤّثر يف حركة 

 (Guionnet، Neveu،2004، p19) التاريخ

اجلامعيات  قاعدة  تو�سع  خالل  من  ذلك  وكان 

واجتهدن  ب��ذل��ك،  طالنب  ال��الت��ي  وال��ب��اح��ث��ات، 

ذلك،  ونتج عن  التحديات.  كّل  رغم  فر�سه  يف 

دراسات المرأة تمثل مسارًا علميًا قائمًا بذاته

السعودية تولي دراسات المرأة اهتمامًا كبيرًا

�سياق  والباحثني، يف  للدار�سني  اأكرب  انخراط 

معرفّية،  ح��ق��ول  اب��ت��ك��ار  ب�����س��رورة  املطالبة 

ومناهج  ج��دي��دة،  علمية  مفاهيمّية  واأج��ه��زة 

بحث، واأدوات حتليل خا�سة بق�سايا ودرا�سات 

املراأة. ومن منطلق قناعاتهن باجلدوى امليدانية 

تقّدم  الدرا�سات على  لتلك  الإيجابي  واملردود 

املراأة واملجتمع.

امل��راأة  درا���س��ات  حقول  اأن  ال��ق��ول،  وميكن 

على اختالف ت�سمياتها، تكاد تنت�سر اليوم يف 

اأغلب جامعات العامل من اآ�سيا، اإىل ا�سرتاليا، 

ون��ي��وزل��ن��دا، وك��ذل��ك يف ع��دد م��ن اجلامعات 

وقد   .(20 ���ض   ،2008 (التايب  الإفريقية 

لدرا�سات  العلمي  التقنني  حم��اولت  انتجت 

املراأة، مفاهيم علمية اأكرث تطّورا، يف التعاطي 

مثل  امل����راأة،  ق�سايا  م��ع  وامل��ي��داين  ال��ن��ظ��ري 

مفهومي التمكني والنوع الجتماعي. 

عدد  واأطروحات،  اأفكار  جملة  �سّكلت  وقد 

من الباحثني والباحثات يف جمال املراأة، قاعدة 

الأدوات  علمّية تطورت من خاللها جملة من 

جمتمعّية  مل�سكالت  والإج��رائ��ي��ة،  التحليلّية 

ع���دي���دة. وا���س��ت��ط��اع��ت جم��م��ل امل��ق��ارب��ات، 

لدرا�سات  الفكري  التطور  م�سار  عن  املنبثقة 

مالمح  ر�سم  م��ن  الجتماعي،  وال��ن��وع  امل���راأة 

اجلامعة  حلبات  �سهرته  فاقت  معريّف،  حقل 

ومراكزها البحثّية؛ ليتّم تبنيه واعتماده ب�سكل 
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اأو���س��ع واأك���رب ���س��دى، م��ن قبل ك��ربى الهيئات 

واملنظمات العاملّية النا�سطة يف املجال التنموي.

ثانًيا: درا�شات املراأة يف اجلامعات العربية 

وال�شعودية

م�سار  اأن  اإىل  ب��داي��ًة،  الإ����س���ارة  م��ن  ب��ّد  ل 

يف  امل��راأة  درا�سات  حلقول  الأكادميي،  الإر�ساء 

مطّرد؛  ب�سكل  ر  تََطوَّ واإْن  العربية،  اجلامعات 

يزال  ول  م�ساًرا حمت�سًما.  يعترب  يزال  ل  فاإنه 

حرم  يف  امل��راأة  لدرا�سات  الأك��ادمي��ي  احل�سور 

الدعم  من  للمزيد  يحتاج  العربية،  اجلامعات 

البارز  احل�سور  م��ن  بالرغم  وذل��ك  واحل��ف��ز؛ 

ملبحث امل��راأة، يف متلف دوائر اجلدل العلمي 

من  وبالرغم  ع��ام.   ب�سكل  املجتمعّي  والنقا�ض 

الهتمام الكبري بق�سايا املراأة، يف اأغلب الدول 

العربّية يف ال�سنوات الأخرية، وح�سورها الدائم 

التنمية  �سيا�سات  ويف  الر�سمي،  اخلطاب  يف 

وبراجمها، وبالرغم كذلك من تنوع الإ�سدارات 

والإنتاجات البحثية املتعلقة بق�ساياها.  

بدرجات  العربية  ال��دول  بع�ض  توجهت  وقد 

ومطلع  الع�سرين  ال��ق��رن  نهاية  منذ  متباينة، 

ومراكز  موؤ�س�سات  اإر�ساء  نحو  الثالثة،  الألفية 

داخل  بع�سها  امل���راأة،  بدرا�سات  معنية  بحثية 

اجلامعات، ومينح درجات علمية يف التخ�ّس�ض، 

وبع�سها ينح�سر ن�ساطه يف نطاق البحث العلمي. 

اجلامعات،  اأ�سوار  خارج  الآخر  البع�ض  ويوجد 

عدد  و�سهد  التدري�ض.  وليتوىل  بالبحث  ويهتم 

من  عدٍد  اإر�ساء  فرتة،  منذ  العربية  ال��دول  من 

املعاهد العليا واملراكز البحثّية، املتخ�ّس�سة يف 

مثل   الجتماعي،  والنوع  امل��راأة  درا�سات  جمال 

وم�سر،  ولبنان،  وال�سودان،  والأردن،  فل�سطني، 

اإىل جانب تون�ض، واملغرب الأق�سى، والإمارات 

العربية املتحدة، واململكة العربّية ال�سعودّية. 

هذا  يف  ال�سعودّية  العربية  اململكة  وت�سهد 

العلمي  الهتمام  نحو  نوعًيا  توجًها  ال�سياق، 

�سنة  منذ  مّت  حيث  امل���راأة.  والبحثي يف جم��ال 

1432ه� تاأ�سي�ض جامعة الأمرية نورة بنت  عبد  
البحوث  يف  الواعدة  الأبحاث  »مركز  الرحمن 

بحثي  كمركز  امل����راأة«  ودرا���س��ات  الجتماعية 

املتن�وع�ة  اأن�سطته  خالل  من  ي�س�اهم  اأكادميي، 

(اإ�سدارات علمية، منح بحثية، عقد املنا�سبات 

العلمية املختلفة) يف رفد اجلهود املت�سلة بتعزيز 

املجتمعّية  بالق�سايا  والبحثي  العلمي  الهتمام 

ب�سكل  ال�سعودّية  امل��راأة  وبق�سايا  ع��ام،  ب�سكل 

خا�ض. ويهدف املركز اإىل »دعم امل�ساريع البحثية 

الرامية اإىل درا�سة املجتمع ال�سعودي، وي�سع يف 

باملراأة  املتخ�ّس�سة  بالدرا�سات  العناية  اأولوياته 

ال�سعودية، وق�ساياها، واحتياجاتها، واجنازاتها، 

ر�سم  بهدف  وذل��ك  تواجهها؛  التي  والتحديات 

�سورة �سادقة عنها، ت�سهم يف تطوير م�ساركتها 

الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة، وت��ع��زي��ز دوره���ا 

التنم�وي، وح���ل ما يع��رت�سه���ا م�ن م�س�كالت« 

(ن�سرة مركز الأبحاث الواعدة، �ض 5).

امل��راأة  مو�سوع  اأن  اإىل  الإ���س��ارة،  املفيد  ومن 

اأك��ادمي��ي،  بحثي  اه��ت��م��ام  كمحّط  ال�سعودّية 

اأ�سبح يُْحظى باهتمام بارز من طرف الباحثني 

للمتابع  وميكن  الأخ��رية.  الفرتة  يف  والباحثات 

املت�ّسلة  ال��ع��ن��اوي��ن  ك��ث��اف��ة  ب��يُ�����س��ر،  ي���درك  اأن 

كان  �سواًء  وم�ساغلها،  ال�سعودية  املراأة  بق�سايا 

والدكتوراه  املاج�ستري  ر�سائل  ك�ّسافات  ذلك يف 

متلف  ويف  ال�سعودّية،  اجلامعات  مبختلف 

الإن�سانية  العلوم  جمال  ويف  العلمّية،  الأق�سام 

امللحقيات  وثائق  يف  اأو  حتديًدا،  والجتماعية 

املاج�ستري  ر�سائل  لعناوين  الرا�سدة  الثقافية؛ 

والدكتوراه للطلبة ال�سعوديني باخلارج، يف عدد 

من اجلامعات العربية والأجنبية.

اأ�سحى  ال�سعودّية،  امل���راأة  مو�سوع  اأن  كما 

املعّمق،  العلمي  للبحث  ك��م��ادة  نف�سه  يفر�ض 

على م�ستوى املقالت العلمية، املن�سورة يف عدد 

اململكة  داخ��ل  َمة  املَُحكَّ العلمية  ال��دوري��ات  من 

وخارجها. وميكن للدرا�ض اأن يلحظ، كّماً ل باأ�ض 

به من البحوث اجلادة املن�سورة يف املجال. 

وال��ر���س��ائ��ل  ال��ب��ح��وث  ت��ل��ك  وت��ت��خ��ذ متلف 

تغّطي  متنوعة  بحثية  اجت��اه��ات  اجل��ام��ع��ي��ة، 

جمتمعية  ب�سرائح  وتت�سل  متلفة،  موا�سيع 

تخ�س�ّسية  منطلقات  وت�سمل  عديدة،  ن�سائية 

متنوعة بني علم الجتماع، وعلم النف�ض، وعلوم 

ال��رتب��ي��ة وال��درا���س��ات الإ���س��الم��ي��ة، وال��ت��اري��خ، 

ومن  وغريها.  والفنون،  والأدب،  واجلغرافيا، 

العاملة،  امل���راأة  بق�سايا  يت�ّسل  م��ا  املوا�سيع 

م�سكالت  من  تواجهه  وم��ا  املهنية،  وحقوقها 

القيادات  مو�سوع  تناول  ما  ومنها  وحتديات، 

ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  وم�سائل  اجلامعية،  الإداري����ة 

القت�سادية  بامل�ساركة  اله��ت��م��ام  جانب  اإىل 

جم��الت  يف  ال�سعودية،  للمراأة  والجتماعية 

امل�ساهمة  ويف  التنمية،  يف  وباأدوارها  متباينة، 

الفاعلة يف التَّّغريرُّ الجتماعي. 

جهوًدا  املحاولت  هذه  متلف  بَِقّيت  ولئن 

فردّية، حمكومة بالعوامل الذاتية واملو�سوعية، 

اأو  الباحث  طرف  من  اإنتاجها  و�سياق  لظروف 

ذا  مهًما،  موؤ�سًرا  براأينا  تبقى  فاإنها  الباحثة؛ 

تمثل تخصصًا 
رافدًا لمختلف

 جهود
 التنمية

الباحثني  اجتاهات  تكّثف  م�سارات  على  دللة 

املزيد  ال�سعودية  املراأة  اإيالء  نحو  الأكادمييني، 

البحثي  والهتمام  الدرا�سة،  من  ت�ستحقه  مما 

للمهتمني  حافًزا  وتبقى  و�سواغلها.  بق�ساياها 

للتفكري  وموؤ�س�سات،  اأف��راًدا  واملجتمع،  باملراأة 

مبادرات  واإر�ساء  الفردّية،  اجلهود  توحيد  يف 

جماعية وطنّية، تتوىل العمل على توجيه اهتمام 

ق�سايا  اعتبار  مزيد  نحو  والباحثات،  الباحثني 

البحثية.  واأولوياتهم  توجهاتهم  �سمن  امل���راأة؛ 

بو�سفها  امل��راأة،  درا�سات  باأهمية  الوعي  ون�سر 

�سّمام اأمان التنمية، وتقّدم املجتمع ونه�سته.

اخلامتة

يف  ثابتة  عالمة  اأ�سبح  ب��امل��راأة،  الهتمام  اإن 

الأخرية  العقود  منذ  ال��دويل،  التنموي  اخلطاب 

املنظمات  عملت  وق���د  ال��ع�����س��ري��ن.  ال��ق��رن  م��ن 

الدولية، وعلى راأ�سها منظمة الأمم املتحدة، على 

وغري  احلكومية  املختلفة،  واجلهات  الدول  حفز 

احلكومية منذ عقود، على �سرورة مزيد اعتبار 

التنموية،  والربامج  ال�سيا�سات  املراأة يف متلف 

فاعل، وطرف حموري  ك�سريك  اعتبارها  ومزيد 

ل ميكن ا�ستبعاده، من متلف برامج و�سيا�سات 

بنطاقيها  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 

تعزيز  التوجه،  هذا  حفز  وقد  والوطني.  املحلي 

باملراأة،  والعلمي  الأك��ادمي��ي  الهتمام  م�سارات 

كمو�سوع للبحث والدرا�سة؛ حيث تو�ّسح معه، باأن 

الهتمام بدرا�سات املراأة اأ�سحى �سرورة فكرّية، 

ومت�سي منهجي ل ميكن للتنمية يف اأي جمتمع من 

ببحوثه  ال�سرت�ساد  بدون  تتحقق  اأن  املجتمعات 

ودرا�ساته ومرجاته.  

ول ب��ّد من ال��ق��ول، اأن الع���رتاف الأك��ادمي��ي 

والوطني بهذا التوجه البحثي اجلديد، بداأ يتلّم�ض 

ال�سعودّية  العربية  اململكة  يف  ثقة  بكل  طريقه 

وجامعاتها، بدعم كبري من القيادة واملجتمع. حيث 

االهتمام بالمرأة بات عالمة ثابتة في الخطاب 
التنموي الدولي

دراسات المرأة في جامعاتنا العربية ال تزال 
محتشمًا

انطلقت حركة تاأ�سي�ض املراكز البحثية املتخ�س�سة 

يف املجال. وبداأت يف نف�ض الوقت املراأة كمو�سوع 

للبحث والدرا�سة، تفر�ض نف�سها يف امل�سار العام 

والدكتوراه،  املاج�ستري،  لر�سائل  العلمي،  لالإنتاج 

تخ�ّس�سات  متلف  يف  العلمية،  وامل��ن�����س��ورات 

العلوم الإن�سانية والجتماعية، مبختلف جامعات 

اململكة بدون ا�ستثناء.  

اأن امل�سوار ل يزال طوياًل،  ولكن من املوؤكد، 

بغر�ض  اجل��ه��ود؛  تكثيف  اجلميع  من  ويتطلب 

درا�سات  بجدوى  اأ�سمل  اأك��رب  اع��رتاف  اإر���س��اء 

متلف  رف��د  يف  املبا�سر  واإ���س��ه��ام��ه��ا  امل����راأة، 

الواعدة  التطلعات  لتحقيق  الرامية  اجلهود، 

العلمي  البحث  اأن  �سّك  ول  2030م.  ل��روؤي��ة 

ومرجاته،  لنتائجه  الأمثل  وال�ستثمار  اجلاد، 

املجتمع  اإليه  ي�سبو  ما  حتقيق  عماد  �سيبقى 

ال�سعودي قيادًة و�سعًبا؛ من رقّي وتقّدم. 

الهوام�ض واملراجع

العلمي حلقول  �ُس�ُض 
ْ
التََّماأ التايب،  عائ�سة 

امل����راأة، وظ��ه��ور مقاربات  ال��درا���س��ات ح��ول 
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املغاربية، طرابل�ض ليبيا، العدد ال�ساد�ض. 

Shwartz Paula، (2002) 
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Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire 2002/3 (no 75).

Guionnet C، Neveu E.(2004)، 
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* اأ�ستاذة علم الجتماع 
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل
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 آمال يحيى املعلمي  *   

 نال�ت المرأة في ظل اإلس����ام، كرامة ال توازيه����ا كرامة، وبََلَغْت بش����رائعه ش����أنًا عظيًما، بعد 
أحقاٍب من الظلم واالضطهاد واإلقال؛ ليس عند العرب فحسب، بل في الحضارات جلها؛ إن لم يكن 
كله����ا. فف����ي الوقت الذي كان فيه العربي يَْس����َوُد وجهه؛ إذا بُش����ر باألنثى وه����و كظيم، كانت هناك 
حضارات تَُحرُِّم على المرأة دخول المعابد، وأخرى تعتبرها رِْجٌس من عمل الش����يطان، وثالثة تتعامل 
معها كس����لعٍة تباع وتُبتاع! فجاء اإلسام بش����ريعته الغرّاء، التي أوجبت حفظ حقوق المرأة، وَحرََّمْت 
كل انتهاٍك لها، وس����اوت بينها وبين ش����قيقها الرجل، على أس����اس التكامل، أو ما يُس����مى في فقه 
هيئ����ات المعاه����دات  في عصرنا الحالي  المس����اواة في النتائج، والتي تراعي الخصائص والس����مات، 

التي يتمتع بها كٌل من الجنسين ويختلف بها عن اآلخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف. .

الدولة  تاأ�سي�ض  يف  كبرًيا  دوًرا  للمراأة  كان  وقد 

الإ�سالمية، بدًءا بال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها، 

ر�سي  الفا�سالت  وال�سحابيات  املوؤمنني،  واأمهات 

التف�سري،  بني  اأدواره���ن  تنوعت  التي  عنهن،  اهلل 

والتمري�ض،  والتجارة،  والأدب،  واحلديث،  والفقه، 

والطب، واحل�سبة، وغريها من املجالت. ومل يقف 

الأمر عند هذا احلد، فقد �ساركن يف حروب �سدر 

الأدوار  الإ�سالم، مقاتالت، ومطببات، وغريها من 

التي تفر�سها احلروب. ويف تاريخنا القريب، كانت 

التنمية،  و  البناء  يف  اأ�سا�سًيا  �سريًكا  امل�سلمة  املراأة 

فعلى �سبيل املثال، املراأة ال�سعودية كان لها دوًرا كبرًيا 

يف بناء الدولة ال�سعودية احلديثة، بدًءا بالأمرية نورة 

بنت عبدالرحمن �سقيقة امللك املوؤ�س�ض، التي كان لها 

عظيم الأثر يف ت�سكيل �سخ�سية هذا القائد الفذ، 

ودعم طموحه، وت�سجيعه، وموؤازرته، وتقدمي امل�سورة 

له، مروًرا بجداتنا واأمهاتنا العظيمات، الالتي �ساركن 

كالتجارة،  ع��دة،  الدولة يف جم��الت  بناء  يف  اأي�ًسا 

والدفاع  والفقه،  والتعليم،  وال��رع��ي،  وال�سناعة، 

وِقَيِمِه  ال�سمحة،  وتعاليمه  الإ�سالم  اإن  عن احلمى. 

الذكور  بني  �ساوى  قد  العاملية؛  وبنيته  الإن�سانية، 

والإناث يف الكرامة الإن�سانية، والتكاليف ال�سرعية، 

وحرية الختيار والعواقب املرتتبة عليه. قال تعاىل: 

ياأمرون  بع�ض،  اأولياء  بع�سهم  واملوؤمنات  (واملوؤمنون 

باملعروف وينهون عن املنكر). كما قال تعاىل: (ولقد 

كرمنا بني اآدم وحملناه يف الرب والبحر ورزقناهم من 

الطيبات وف�سلناهم على كثري ممن خلقنا تف�سياًل) 

املوؤمنني  اهلل  (وع��د  تنزيله:  كذلك يف حمكم  وق��ال 

خالدين  الأنهار  من حتتها  جنات جتري  واملوؤمنات 

من  ور�سوان  عدٍن  جنات  طيبة يف  وم�ساكن  فيها  

اهلل اأكرب ذلك فوز عظيم). عندما نتفق جميًعا على 

هذا املبداأ الأ�سيل يف �سريعتنا ال�سمحاء، الذي يكفل 

امل�ساواة يف احلقوق، والواجبات، والتكاليف، ننتقل 

اإىل الدور الذي تعي�سه املراأة يف عاملنا الإ�سالمي يف 

احلالية  املمار�سات  ان�سجام  ومدى  احلا�سر،  وقتنا 

مع القيم الإ�سالمية الأ�سيلة.

من نظرة �سريعة على عاملنا الإ�سالمي، وحميطنا 

اجلغرايف، نرى اأن هناك عالقة وطيدة بني امل�ستوى 

التعليمي للمراأة، ونوعية التعليم الذي حت�سل عليه، 

املجال  اإليه يف  و�سلت  الذي  التمكني  م�ستوى  وبني 

يعترب  التعليم  واأن  ل�سيما  والتنموي؛  القت�سادي  

اإىل  فبالإ�سافة  الإن�سان،  حلقوق  الأ�سا�سية  اللبنة 

بحقوق  للتمتع  و�سيلة  فهو  بذاته،  اأ�سا�سي  حٌق  اأنه 

له  ما  الإن�سان  يعرف  فبالتعليم  الأخ��رى،  الإن�سان 

حقوق  هي  التي  واجباته،  يعرف  وب��ه  حقوق،  من 

يف  حقه  على  الإن�سان  يح�سل  وبالتعليم  لالآخرين. 

العمل، وال�سحة، وحقه يف امل�ساركة الثقافية، وغري 

ذلك من احلقوق. كما اأن اآمال املراأة امل�سلمة يف نيل 

واقت�سادًيا،  �سيا�سًيا،  ومتكينها  امل�سروعة،  حقوقها 

اأمًرا مرتبًطا بتحقيق ال�سلم املجتمعي،  واجتماعًيا، 

التعليمي،  اجلانب  ففي  ال�سيا�سي.   وال�ستقرار 

التنموي؛  و  القت�سادي  امل��راأة  متكني  يف  واأهميته 

اخلا�سة  وال�سيا�سات  الأنظمة  مراجعة  من  لب��د 

بتعليم املراأة، والعمل على اإتاحة الفر�سة كاملة لها، 

للتزود باملعرفة يف كافة املجالت، التي متكنها من 

التنمية.  متطلبات  وفق  العمل  �سوق  يف  النخراط 

الأ���س�����ض  ك��اف��ة  م��راج��ع��ة  ���س��رورة  ي�ستدعي  ه���ذا 

الفل�سفية، والجتماعية، والثقافية، التي قام عليها 

تعليم املراأة يف العامل الإ�سالمي، ومراجعة الأهداف  

ودرا�سة مدى مواءمتها ملتغريات الع�سر احلا�سر، يف 

اإطار فقه الواقع اأو فقه الأحداث؛ بحيث يتم تو�سيع 

طاقاتهن  ا�ستثمار  وي�سمن  الن�ساء،  اأم��ام  الفر�ض 

بع�ض  باأن  الحتجاج  والتنمية.  البناء  يف  وقدراتهن 

الن�ساء ل�سن بحاجة للعمل، اأو اأن بع�سهن ل ي�ستطعن 

العمل يف مراحل من حياتهن، وهذا القول واإن فيه 

بع�ٌض من ال�سحة، ل يعتد به يف �سياق تعزيز وحماية 

املراأة، متكينها  اأحق حقوق  اإن من  الإن�سان.  حقوق 

من الختيار، ومنحها الفر�ض التدريبية والتعليمية، 

و�سمان حقها يف الأجر املت�ساوي، ودعمها بقوانني 

كزوجة  بدورها  القيام  لها  تتيح  لالأ�سرة،  �سديقة 

وامل�ساركة  العمل  يف  حقها  م��ن  حترمها  ول  واأم، 

الدولية  التقارير  عليه  اأكدت  ما  وهذا  التنمية،  يف 

التنمية  وتقارير  العمل،  �سوق  ونظريات  الإمنائية، 

الدولية  التفاقيات  فاإن  الإط��ار،  الب�سرية. يف هذا 

الق�ساء  اتفاقية  مثل  الإقليمية،  وال�سرتاتيجيات 

اأو  التمييز �سد املراأة (�سيداو)،  اأ�سكال  على جميع 

خطة عمل منظمة التعاون الإ�سالمي للنهو�ض باملراأة 

ملراجعة  مهًما  حمفًزا  اأو  (التزاًما)  تعترب  (اوب��او)، 

التفاقيات،  تلك  مع  وموائمتها  الوطنية،  القوانني 

يف �سوء التزامات الدول الأطراف فيها، اأو املقاربة 

واأن  ل�سيما  الوطنية،  والت�سريعات  املمار�سات  بني 

ال�سريعة الإ�سالمية حتث على اأخذ احلكمة اأًيا كان 

م�سدرها اإنه من املهم و املفيد اأن ننظر باإيجابية اإىل 

هذه املواثيق الدولية، واأن نتعامل معها كمعيار دويل 

لتقييم ممار�ساتنا املحلية، وتبادل اخلربة، و التعرف 

على التجارب العاملية، والتعريف مبنجزاتنا املحلية، 

مع  املجال؛  هذا  يف  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  و�سوًل 

لكل  والجتماعي  الثقايف  املكون  بالعتبار  الأخ��ذ 

امل��راأة يف �سناعة  اإ�سراك  املهم،  اأنه من  دول��ة. كما 

يف  �سريكة  تكون  واأن  �سيا�سًيا،  ومتكينها  ال��ق��رار، 

اإن  اأ�سلفنا،  فكما  ال�سالم.  ون�سر  النزاعات  حل 

وال�ستقرار  وال�سالم،  بالأمن،  مرتبط  املراأة  متكني 

قرار  عليه  ن�ض  قد  ذل��ك  واأن  ل�سيما  ال�سيا�سي؛ 

الذي  (2000م)،   1325 رقم  ق��رار  الأم��ن  جمل�ض 

ت�سمن احلث على زي�ادة متثي�ل امل�راأة، عل�ى جمي�ع 

والآلي�ات  املوؤ�س�س�ات،  يف  الق�رار  �سن�ع  م�س�تويات 

ال�سراع�ات  ملن�ع  والدولي�ة؛  والإقليمي�ة،  الوطني�ة، 

واإدارتها وحلها.

التعليم والتمكين 
االقتصادي للمرأة.

تمكين المرأة
 سياسًيا

قوانين صديقة 
وداعمة للمرأة على 

المستوى المحلي

*   ع�سو جمل�ض هيئة حقوق الإن�سان 

تمكين المرأة 
في العالم اإلسالمي
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ش�هد تعليم البن���ات في 
الس���عودية،  العربي���ة  المملك���ة 
من���ذ إق���راره بش���كل رس���مي عام 
١٣٧٩ه����، تطورًا مس���تمًرا. وتزامن 
برف���ع  بال���غ  اهتم���ام  م���ع  ذل���ك، 
الوع���ي بأهمي���ة تعلي���م البنات، 
عل���ى  س���تعود  الت���ي  والفوائ���د 
المجتمع من وراء ذلك. وامتدت 
العناي���ة بتعليم المرأة، لتش���مل 
النساء الكبيرات، الالتي فاتتهّن 

فرصة التعليم في الصغر.
البن���ات  تعلي���م  انتش���ار  أّدى 
دخ���ول  إل���ى  مراحل���ه،  وتط���ور 
الفتاة الس���عودية مجال العمل 
البداي���ة  وكان���ت  الحكوم���ي، 
من وظائ���ف التعلي���م، والتنمية 

االجتماعية، والتمريض.
اخترن���ا لك���م من أرش���يف المركز، 
بع���ض المق���االت م���ن الصح���ف 
الت���ي  القديم���ة،  والمج���الت 
حقق���ه  ال���ذي  التط���ور  تعك���س 

تعليم البنات في بالدنا.

 د. مها آل خشيل

تعليم البنات

 في بالدنا
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اأ�سارت مديرة مركز الأبحاث الواعدة،   كما 

يف البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة،  �سعادة 

كلمتها،  يف  خ�سيل  اآل  علي  بنت  مها  الدكتورة 

باأن تنظيم هذا املوؤمتر ياأتي انطالًقا من غايات 

البحث  توظيف  يف  ال�سرتاتيجية،  اجلامعة 

العلمي ملناق�سة ق�سايا املراأة، وتعزيز دورها يف 

دعم التحول الوطني، الذي تعي�سه بالدنا، كما 

يكت�سب املوؤمتر اأهمية كبرية؛ خا�سة واأنه يعاي�ض 

ال�سعودية، يف ظل  امل��راأة  تعي�سها  التي  النه�سة 

العهد الزاهر خلادم احلرمني ال�سريفني، امللك 

العهد  وويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 

الأمني �ساحب ال�سمو امللكي، الأمري حممد بن 

�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، حفظهما اهلل.

التعليمية  ال�سوؤون  وبعد ذلك، افتتحت وكيلة 

الدكتورة نوال الر�سيد املعر�ض الفني امل�ساحب، 

ال��ذي  وامل�ستقبل،  احلا�سر  ال�سعودية  امل���راأة 

اأ�سرفت عليه جلنة متخ�س�سة من كلية الت�ساميم 

والفنون باجلامعة، وُعِر�َض فيه 42 عماًل فنًيا، 

كلية  ط��ال��ب��ات  م��ن  طالبة   13 فيه  و���س��ارك��ت 

الفنانني  من  و6  باجلامعة،  والفنون  الت�ساميم 

فنية،  املعر�ض جدارية  احتوى  كما  ال�سعوديني. 

تَْعِر�ض جانًبا من تطور م�سرية املراأة ال�سعودية، 

اأمرنا  ولة  قبل  من  لها  وِل��يَ��ت 
ُ
اأ التي  والعناية 

الكرام. و�سم املعر�ض كذلك ركًنا، ُعِر�َست فيه 

�سوٌر تاريخية للمراأة ال�سعودية قدمًيا، �سارك يف 

اإعداده ق�سم التاريخ باجلامعة. 

وخالل اجلولة باملعر�ض ذكرت الدكتورة ندى 

اأن  الفني:  املعر�ض  العام على  امل�سرف  الركف، 

وامل�ستقبل«،  احلا�سر  ال�سعودية  »املراأة  معر�ض 

يقدم املراأة رمًزا يف العمل الفني لدى الفنانني 

الطالبات؛  ل��دى  ذات��يًّ��ا  وت��ع��ب��رًيا  وال��ف��ن��ان��ات، 

وفق  م�ستقلة  فنيّة  روؤي��ة  لهّن  فنانات  ب�سفتهّن 

روؤية 2030.

بحوار  العلمية  اجلل�سات  ابتداأت  ذلك،  بعد 

حول نظريات متكني املراأة، واأثرها على م�ساركة 

املراأة يف التنمية. و�ساركت فيه كل من الدكتورة 

الأردن��ي��ة،  اجلامعة  من  ال�سوالقة،  ع��ودة  رول 

من  اخلم�سي،  �سالح  �سارة  الدكتورة  والأ�ستاذة 

جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، واأدارت 

مركز  م��دي��رة  دبابنة،  عبري  ال��دك��ت��ورة  احل���وار 

ناق�ست  ثم  الأردنية.  باجلامعة  امل��راأة  درا�سات 

اجلل�سة الأوىل مو�سوع املراأة والإعالم، �ساركت 

فيها كل من: د. �سامية بوبكر غزواين، من جامعة 

الرحمن بن في�سل؛ مبو�سوع حول  الإمام عبد 

�سورة املراأة ال�سعودية يف ال�سحافة الإلكرتونية 

من  الأن����ور،  حممد  اأم���ل  د.  اأ.  و  الفرن�سية، 

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؛ فقدمت 

مو�سوًعا بعنوان: قراءات يف ال�سورة الإعالمية 

قدمت  كما  وعاملًيا،  حملًيا  ال�سعودية  للمراأة 

جامعة  من  العتيبي،  كتاب  بنت  نوف  الأ�ستاذة 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؛ معاجلة �سحفية 

ال���راأي  م��ق��الت  يف  التنموية،  امل����راأة  لق�سايا 

بال�سحف ال�سعودية؛ من خالل درا�سة حتليلية 

الوطن.  عكاظ،  الريا�ض،  �سحف:  يف  تقوميية 

وقدمت الدكتورة ماجدة عبد املر�سي �سليمان، 

من جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل، ورقة 

امل��راأة  لإب��داع  املالئمة،  الإعالمية  البيئة  حول 

شهدت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن صباح اليوم، برعاية معالي مديرة الجامعة، الدكتورة 
هدى بنت محمد العميل، افتتاح المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية، والمعرض المصاحب بعنوان: 
المرأة السعودية الحاضر والمستقبل. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، سعادة 
األس����تاذ الدكتور أحمد بن حيدر الغدير، خالل كلمته التي ألقاها بهذه المناس����بة، أن تدشين فعاليات هذا 
المؤتمر ومعرضه المصاحب، يأتي انطالًقا من رؤية الجامعة، لتكون منارة للمرأة، بمشاركة كوكبة من 
المختصي����ن والباحثي����ن من داخل المملك����ة وخارجها؛ حيث يتناول برنامج هذا المؤتمر من خالل جلس����اته 
واألوراق العلمية المقدمة فيه، جوانب متعددة من األبحاث والدراس����ات ذات العالقة بمش����اركة المرأة في 
عجل����ة التنمية، وفق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، ويستش����رف مس����تقبل األبحاث العلمي����ة المتخصصة في مجال 

دراسات المرأة، ويسلط الضوء عليها.

جامعة األميرة نورة تدشن فعاليات المؤتمر 
األول لدراسات المرأة السعودية والمعرض 

المصاحب له

ية
ط

تغ

برعاية معالي الدكتورة هدى العميل..

 10 جلسات علمية ناقشت تمكين المرأة 
السعودية ومشاركتها في التنمية.

بعنوان:  ورق��ة  ّمت  ُقدِّ ثم  الإعالمي.  العمل  يف 

اجتاهات طالبات جامعة جازان، نحو دور موقع  

تويرت فى طرح ق�سايا املراأة ال�سعودية، للدكتورة 

ليلى عبده �سبيلي، والدكتورة دعاء عادل حممود، 

الدكتورة  اجلل�سة  واأدارت  ج��ازان.   من جامعة 

مها بنت علي اآل خ�سيل، مديرة مركز الأبحاث 

ودرا���س��ات  الجتماعية  البحوث  يف  ال��واع��دة 

املراأة، بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن. 

اأما اجلل�سة الثانية، فكانت بعنوان: دور القيادة 

َمت  العليا يف دعم م�ساركة املراأة يف التنمية، ُقدِّ

فيها ثالث اأوراق، الأوىل قدمتها الدكتورة هالة 

فوزي عيد من جامعة بي�سة؛ حول تَ�َسورُّر مقرتح 

القيادية  ال��وظ��ائ��ف  �سغل  م��ن  امل����راأة،  لتمكني 

َمت  َقدَّ ثم  روؤية  �سوء  ال�سعودية يف  باجلامعات 

الأ�ستاذة عائ�سة بنت عبد اهلل جراح، من جامعة 

بعنوان:  ورقة  الرحمن؛  بنت عبد  نورة  الأم��رية 

والتخطيط  التعليمية،  ال�سيا�سة  يف  امل��راأة  دور 

ال�سعودية  العربية  اململكة  جامعات  يف  اللغوي 

اأمن��وذًج��ا). كما عر�ست  ن��ورة  (جامعة الأم��رية 

جامعة  من  عمر،  اآدم  احلبيب  حليمة  الدكتورة 

العالقات  دور  ح��ول  ورق��ة  العزيز؛  عبد  امللك 

للمراأة  الجتماعية  امل�ساركة  تدعيم  العامة، يف 

واأدارت  ال��ط��وع��ي��ة،  املنظمات  يف  ال�سعودية 

كلية  عميدة  ال�سليمان،  مها  الدكتورة  اجلل�سة 

الرتبية بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.  

كانت م�ساركة املراأة يف القت�ساد و�سوق العمل، 

مو�سوع  م��زده��ر؛   اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  ودوره����ا 

من  ك��ل  فيها  �ساركت  ال��ت��ي  الثالثة،  اجلل�سة 

الدكتورة �ساملة عبد احلافظ املطلق، من اجلامعة 

الإلكرتونية ال�سعودية، وكانت م�ساركتها بعنوان: 

اأثر امل�ساركة القت�سادية  للمراأة  ال�سعودية يف 

روؤية  حتقيق  يف  ودوره��ا  ال�سعودي،  القت�ساد 

عبد  �سلمى  الدكتورة  و�ساركت  وتطلعات.  واقع 

الرحمن ح�سني، والدكتورة منرية عبد الرحمن 

املقرن، من جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؛ 

بورقة عنوانها: التطوير اليجابي ل�سلوك املراأة 

ثم  امل�ستدامة.  التنمية  مفتاح  ال�ستهالكي، 

ا�ستعر�ست الدكتورة غيداء بنت علي الزهراين، 

جامعة  من  الهمامي  اأحمد  بن  طالب  والدكتور 

جنران، املعوقات التي تواجه املراأة ال�سعودية، يف 

حتقيق دورها التنموي و�سبل جتاوزها. واأدارت 

اجلل�سة الدكتورة دلل الربي�سي، من كلية الإدارة 

ن��ورة بنت عبد  والأع��م��ال، من جامعة الأم��رية 

الرحمن. كما تخللت اجلل�سات العلمية، العديد 

املو�سوعات  حول  والنقا�سات  املداخالت  من 

املطروحة. وعن اأهمية املوؤمتر، ذكرت الأ�ستاذة 

نوف بنت كتاب العتيبي، من جامعة الأمرية
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الأول  املوؤمتر  اأن  الرحمن:  عبد  بنت  ن��ورة   

لدرا�سات املراأة ال�سعودية بجامعة الأمرية نورة 

دعم  يف  للم�ساهمة  ياأتي  الرحمن،  عبد  بنت 

املراأة؛  لتمكني  ال�سعودية  العربية  اململكة  جهود 

 ، ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤي��ة  يحقق  مبا 

والإع��الم،  ك��الأدب،  باملراأة،  ترتبط  يف جمالت 

غيداء  الدكتورة  َوَعلََّقت  املجتمعية.  والتنمية 

هذا  اأهمية  اأن  جن��ران:  جامعة  من  ال��زه��راين 

املوؤمتر تاأتي من اأهمية املراأة ال�سعودية، ودورها 

احليوي يف دفع عجلة التنمية، مبا يحقق روؤية 

ا�ستثمار طاقات  والتي و�سعت   ،2030 اململكة 

متكينها  خ��الل  م��ن  اأول��وي��ات��ه��ا؛  �سمن  امل����راأة 

قدراتها  وبناء  وتنموًيا،  واقت�سادًيا،  اجتماعًيا، 

عال  م�ستوى  على  لتكون  مهاراتها؛  وتطوير 

بناء  يف  بفاعلية  ولت�سارك  واملعرفة،  العلم  من 

جمتمعها يف متلف املجالت؛ باعتبارها ت�سكل 

بال  ال�سعودية  وامل��راأة  املجتمع.  طاقات  ن�سف 

اأداءه بكل  �سك واعية لهذا الدور، وقادرة على 

ثقة واقتدار؛ ل �سيما واأنها حمل اهتمام حكومة 

�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان 

بن عبد العزيز، وويل عهده الأمني، الأمري حممد 

بن �سلمان حفظهما اهلل ورعاهما، ووفقهما لكل 

خري خلدمة وطننا الغايل و�سعبه الكرمي. واأ�سار 

الأم��ري  كر�سي  م��ن  رم�سان،  م��ربوك  الدكتور 

الإ�سالمية،  للدرا�سات  العزيز  عبد  بن  �سلطان 

العربي  للمجتمع  بالغة  اأهمية  للموؤمتر  اأن  اإىل 

والإ�سالمي؛ لبيان دور املراأة املجتمعي، والثقايف، 

مع  احل�سارية،  النه�سة  يف  واأثرها  والفكري، 

كافة  يف  ب��امل��راأة  الإ���س��الم  عناية  على  التاأكيد 

ت  املجالت العلمية، والثقافية، والفكرية. وعربَّ

الأ�ستاذة رمي القحطاين، من وزارة التعليم، عن 

اأهمية املوؤمتر بقولها:

ال�سعودية،  امل��راأة  لدرا�سات  الأول  للموؤمتر 

دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  يف  ك���ربى  اأه��م��ي��ة 

اأه���داف  امل��ه��م يف حتقيق  ال�����س��ع��ودي��ة  امل�����راأة 

املجتمع  يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال���روؤي���ة 

ال�سعودي؛ من خالل ا�ستعرا�ض م�ساهماتها يف 

والثقافية،  والجتماعية،  الأكادميية،  الأن�سطة 

املتنوعة،  امل��وؤمت��ر  حم��اور  ع��رب  والقت�سادية؛ 

والتي تتوافق مع برنامج التحول الوطني، الذي 

يعزز من دور املراأة يف النه�سة الوطنية يف كافة 

املجالت. 

المعرض حوى42 عماًل 
فنيًا وجدارية تحاكي 

تطور مسيرة المرأة.

��ثِّ��ل امل��وؤمت��ر من��وذًج��ا يُ��ْح��تَ��َذى ب��ه يف  كما مُيَ

املنظمة،  اللجنة  بها  متيزت  التي  الحرتافية، 

وال�سرعة يف  والتنظيم،  والتعاون،  التن�سيق،  يف 

���ه  َوجِّ
ُ
واأ ال�ستف�سارات.  جميع  على  الإج��اب��ات 

للجنة املنظمة كل ال�سكر والتقدير على اجلهود 

امل�ساحب،  الفني  امل��ع��ر���ض  وح���ول  امل��ب��ذول��ة. 

ذكرت  وامل�ستقبل،  احلا�سر  ال�سعودية  امل���راأة 

الدكتورة حنان الهزاع، اأ�ستاذ الر�سم والت�سوير 

بنت  نورة  الأم��رية  بجامعة  امل�ساعد،  الت�سكيلي 

امل�ساحب  الفني،  املعر�ض  اأن  عبدالرحمن، 

ياأتي  ال�سعودية،  املراأة  لدرا�سات  الأول  للموؤمتر 

ليربز دور املراأة كملهمة يف الفن يف ال�سعودي، 

ال�سعودية  امل����راأة  اإ���س��ه��ام  ع��ر���ض  ج��ان��ب  اإىل 

الفنانني  م��ن  جمموعة  خ��الل  م��ن  الفنون؛  يف 

يف  امل��راأة  تناولوا  الذين  ال�سعوديني،  والفنانات 

وتنوع  اأ�ساليبهم  اختالف  على  الفني،  طرحهم 

حا�سًرا  اجلمال  ليكون  عنها؛  تعبريهم  طرائق 

لق�سايا  الأكادميي  الطرح  مع  جنب  اإىل  جنًبا 

املراأة كما اأو�سحت الدكتورة اإميان عبده �سالمة، 

امل�ساعد،  الت�سكيلي  والت�سوير  الر�سم  اأ�ستاذ 

اأن  الرحمن:  عبد  بنت  ن��ورة  الأم���رية  بجامعة 

وامل�ستقبل«،  احلا�سر  ال�سعودية  »املراأة  معر�ض 

م��وازي،  فني  منظور  من  الطالبات  روؤي��ة  يقدم 

احلا�سر  يحويه  ملا  الأحيان؛  بع�ض  يف  وخيايل 

عن  بناًء  وذل��ك  ال�سعودية؛  للمراأة  وامل�ستقبل 

الجتماعية  والأب���ح���اث  ب��ال��درا���س��ات  ال��وع��ي 

الأول  املوؤمتر  تابع  امل��راأة.  جمال  يف  والثقافية 

لدرا�سات املراأة ال�سعودية، الذي تنظمه جامعة 

لليوم  الرحمن، جل�ساته  بنت عبد  نورة  الأمرية 

الثاين، يف مركز املوؤمترات باجلامعة، مب�ساركة 

َجْمع من الباحثني والباحثات، من ذوي الهتمام 

ال�ساد�سة  اجلل�سة  تناولت  امل���راأة.  ب��درا���س��ات 

بناء  يف  ودورها  الن�سائية،  املجتمعية  املبادرات 

متنوعة؛  اأوراق  خاللها  َمت  ُقدِّ حيوي،  جمتمع 

فقدمت الباحثتان من جمهورية م�سر العربية، 

�سالح  اأم��ل  والدكتورة  عطية،  حنان  الدكتورة 

م�ساهمة  حول  و�سفية،  درا�سة  حممد،  الدين 

ثم  املجتمعية.  امل�سوؤولية  يف  ال�سعودية  الفتاة 

من  التايب،  عائ�سة  الدكتورة  الأ�ستاذة  قدمت 

ورقة  في�سل؛  بن  الرحمن  عبد  الإم��ام  جامعة 

اخل�سائ�ض  ال�سعودية:  الأعمال  رائ��دة  بعنوان 

والأدوار التنموية، درا�سة �سو�سيولوجية مَطبَّقة 

موضوعات متنوعة 
استهدفت تفاعل 
المرأة مع مكونات 

مجتمعها.
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عبدال�ستار،  منال  الدكتورة  مت  قدَّ ثم  بالدمام. 

عمران،  ح�سن  اأ�سماء  الدكتورة  اأعدتها  ورق��ة 

والدكتورة فاطمة اأبو احلديد، من جامعة الإمام 

امل�سئولية  وعنوانها:  في�سل،  بن  الرحَمن  عبد 

الجتماعية للمراكز الجتماعية، يف تنمية املراأة 

الرو�سة  مركز  على  ميدانية  درا�سة  ال�سعودية، 

الدكتورة  الأ�ستاذة  ناق�ست  ثم  الدمام.  مبدينة 

اأ�سماء بنت عبد اهلل املو�سى، من جامعة الأمرية 

نورة بنت عبد الرحمن، ريادة املراأة ال�سعودية يف 

الأ�ستاذ  ا�ستعر�ض  ثم  املواطنة.  مفهوم  تر�سيخ 

احلميد؛  عبد  املق�سود  عبد  خليل  ال��دك��ت��ور 

درا�سة اأعدها مع الدكتورة هند بنت عقيل امليزر 

بعنوان: الإنتاج الفكري للباحثات ال�سعوديات يف 

بتناول ق�سايا  اخلدمة الجتماعية، وم�ساهمته 

املراأة. واأدارت اجلل�سة الدكتورة حنان ال�سقيه، 

عميدة �سوؤون املكتبات بجامعة الأمرية نورة بنت 

عبد الرحمن

�سورة  حمور  ال�سابعة،  اجلل�سة  ناق�ست  ثم 

دخل  �سناء  الأ�ستاذة  مت  وَقدَّ الفنون.  يف  املراأة 

اهلل العرجان من جامعة اجلوف، ورقة بعنوان: 

للمراأة  الفنية  الثقافة  لإث���راء  برنامج  فاعلية 

ال�سعودية مبنطقة اجلوف. ثم ناق�ست الأ�ستاذة 

جامعة  م��ن  اإدري�����ض  الطيب  حممد  بنت  وف��اء 

طيبة؛ عقبات يف مواجهة امل�سرح الن�سائي، نحو 

للمراأة  والجتماعية  الثقافية  التنمية  حتقيق 

ال�سعودية، على �سوء روؤية 2030 »؛ جتربة فرقة 

اأمنوذجا«.  املنورة  املدينة  يف  اأوك�سجني  م�سرح 

ال�سعودي،  الفن  يف  ال��رائ��دات  الن�ساء  وح��ول 

خوندنه،  الوهاب  عبد  نادية  الأ�ستاذة  َمت  َقدَّ

زقر: خم�سون  بن  �سفية  الرائدة  بعنوان:  ورقة 

مرمي  الدكتورة  عر�ست  ثم  العطاء.  من  عاًما 

الدكتورة  الأ�ستاذة  مع  اأعدتها  درا�سة  العمري، 

بنت  ن��ورة  الأم���رية  جامعة  من  القمري،  اأن���وار 

الفنية  الطباعة  توظيف  بعنوان:  الرحمن،  عبد 

ال�سعودية.  للمراأة  ال�سغرية  امل�ساريع  ترويج  يف 

درا�سة  املقرن،  اعتدال  الدكتورة  قّدمت  بعدها 

واأف��راح  الغّما�ض  حنان  الأ�ستاذتني  مع  اأعدتها 

عبد  بنت  ن���ورة  الأم����رية  جامعة  م��ن  ب��اب��ك��ري، 

مقرتح،  من���وذج  ب��ع��ن��وان:  مو�سوًعا  ال��رح��م��ن، 

ال�سعوديات،  للفنانات  لإن�ساء متحف افرتا�سي 

واأدارت اجلل�سة  الب�سرية املعا�سرة.  الفنون  يف 

الدكتورة حنان الأحمد، من جامعة الأمرية نورة 

بنت عبد الرحمن.   

مكانة  ا�ستعرا�ض  الثامنة،  اجلل�سة  تابعت 

وقدمت  وال��ت��اري��خ؛  وال��ل��غ��ة،  الأدب،  يف  امل���راأة 

الدكتورة حنان احلارثي، ورقة اأعدتها الدكتورة 

منى بنت �سالح الر�سادة، من جامعة الإمام عبد 

الرحمن بن في�سل، حول �سعر املراأة ال�سعودية 

الدكتورة  ناق�ست  ثم  البتداع.  اإىل  التباع  من 

ج��ازان؛  جامعة  من  البدري،  منور  بنت  اأميمة 

بناء  يف  الن�سائية  الثقافية  ال�سالونات  دور 

بنت  منال  الدكتورة  وناق�ست  املجتمع.  حيوية 

بنت  نورة  الأم��رية  املحيميد، من جامعة  �سالح 

عبد الرحمن، ورقة اأعدتها الدكتورة مرمي بنت 

�سعيد اآل جابر، بعنوان ثنائية الفرح واحلزن يف 

مت  َقدَّ ثم  �سيميائية.  درا�سة  التخرج:  ق�سائد 

من  اخلثالن،  �سعود  بنت  انت�سار  الأ�ستاذتان 

جامعة الإمام حممد بن �سعود، وعفاف حم�سن 

بعنوان:  ورقة  �سعود،  امللك  جامعة  من  الأن�سي 

راأ�ض املال الثقايف والجتماعي، والعمل الأدبي 

الأ�ستاذ  وا�ستعر�ض  ال�سعودية.  الأدي��ب��ة  ل��دى 

الإم��ام  جامعة  من  ال�سبع،  م�سطفى  الدكتور 

الق�سة  جماليات  في�سل،  ب��ن  الرحمن  عبد 

الق�سرية ال�سعودية (الن�سخة الأنثوية)، قدمتها 

جامعة  من  التميمي،  اأم��ل  الدكتورة  عنه  نيابة 

مفرح  بنت  مها  الدكتورة  َمت  وَقدَّ �سعود.  امللك 

اآل حممود؛ ورقة بعنوان: التكافل الإ�سالمي يف 

حياة اأمهات املوؤمنني. واأدارت اجلل�سة الدكتورة 

بجامعة  الآداب  كلية  عميدة  العتيبي،  ���س��ارة 

اجلل�سة  اأما  الرحمن.   عبد  بنت  نورة  الأم��رية 

�َست للحديث عن املراأة والثقافة  التا�سعة، َفُخ�سِّ

جمعان  بن  نايف  الدكتور  م  وق��دَّ الإ�سالمية. 

دور  بعنوان:  ورقة  جامعة جنران،  من  جريدان 

الإ�سالمية  الثقافة  تنمية  يف  ال�سعودية  امل��راأة 

بنت  ليلى  الدكتورة  ناق�ست  ثم  املجتمع.  لدى 

حول  ورقة  الطائف،  جامعة  من  ال�سهري  علي 

حترير املراأة، روؤية اإ�سالمية، ودرا�سة تاأ�سيلية. 

وتناولت الدكتورة م�ساوي بنت �سليمان الب�سام، 

الأنوثة  اأدوار  تق�سيم  �سعود،  امللك  جامعة  من 

والذكورة بني الإ�سالم والثقافة املجتمعية.

ال�سويلم،  اأ�سماء  الدكتورة  الأ�ستاذة  وقدمت 

والأ�ستاذة جنالء بنت مطر املطريي، من جامعة 

امللك �سعود؛ ورقة بعنوان: جهود املراأة ال�سعودية 

م الدكتور علي بن �سالح  يف خدمة العقيدة. َوَقدَّ

مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  من  العمري، 

يف  وال�سورى  امل��راأة  بعنوان:  مو�سوًعا  ع�سري، 

الإ�سالم (املراأة ال�سعودية اأمنوذًجا)، وقد اأدارت 

من  املو�سى،  اأ�سماء  الدكتورة  الأ�ستاذة  اجلل�سة 

جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.  

ناق�ست اجلل�سة العا�سرة، املوؤ�س�سات اخلريية 

الدكتورة  وقدمت  املجتمعي.  ودوره��ا  الن�سوية 

هدى العبد العايل، من جامعة الأمرية نورة بنت 

املراأة  اإ�سهامات  عنوانها:  ورقة  الرحمن،  عبد 

ال�سعودية يف العمل اخلريي. ثم قدمت الأ�ستاذة 

اإ�سماعيل، من  ال�ستار  بنت عبد  الدكتورة منال 

ورقة  في�سل؛  بن  الرحمن  عبد  الإم��ام  جامعة 

التنمية،  يف  ال�سعودية  امل��راأة  م�ساركة  عنوانها: 

الأ�ستاذة  مت  وَقدَّ الفاعلة.  للمواطنة  ممار�سة 

مي�سون حممد �ستيفي من جامعة جازان، ورقة 

بعنوان: دور م�سروع الأ�سر املنتجة بجازان، يف 

للمراأة. ثم ناق�ست  التمكني القت�سادي  حتقيق 

الدكتورة اأحالم العطا حممد، من جامعة امللك 

يف  ال�سعودية  امل��راأة  متكني  احتياجات  في�سل، 

واملعوقات  والقت�سادية،  الجتماعية  التنمية 

الدكتورة  اجلل�سة  اأدارت  وق��د  تواجهها.  التي 

جميلة اللعبون، عميدة كلية اخلدمة الجتماعية، 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن. 

مت  ويف نهاية اجلل�سات العلمية للموؤمتر، َقدَّ

الدكتورة مها بنت علي اآل خ�سيل، مديرة مركز 

الأبحاث الواعدة للبحوث الجتماعية ودرا�سات 

املراأة الكلمة اخلتامية، وذكرت فيها: اأن تنظيم 

مع  والتوا�سل  للتعرف  الفر�سة  اأت��اح  املوؤمتر، 

والباحثات،  الباحثني  م��ن  متميزة  جمموعة 

م��ن ذوي اله��ت��م��ام ب��درا���س��ات امل�����راأة، حتت 

الرحمن.  عبد  بنت  نورة  الأم��رية  مظلة جامعة 

متنوعة،  مو�سوعات  اإىل  امل��وؤمت��ر  تطّرق  كما 

اأغوار م�ساركة املراأة، وتفاعلها  ا�ستهدفت �سرب 

والجتماعية،  الثقافية،  جمتمعها  مكونات  مع 

والقت�سادية. كما عر�ست اأهم التو�سيات التي 

خرج بها املوؤمتر، ومنها:

1 - التاأكيد على حيوية جمال درا�سات املراأة، 
وحاجته املتنامية لالإثراء العلمي.

2 - اأن تتبّنى جامعة الأمرية نورة بنت عب 
ملتابعة  دوري؛  ب�سكل  امل��وؤمت��ر  عقد  الرحمن، 

تطور و�سع املراأة يف بالدنا، وات�ساع م�ساركتها 

يف التنمية

العلمية  ال�����س��راك��ات  ب��ن��اء  م��وا���س��ل��ة   -  3
املعنية  واجل��ه��ات  اجلامعة،  ب��ني  واملجتمعية، 

جمال  يف  التعاون  تعزيز  بهدف  حمليًّا؛  باملراأة 

خدمة الق�سايا املتعلقة باملراأة ال�سعودية.

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي: 

المؤتمر يجسد رؤية 
الجامعة لتكون منارة 

للمرأة

 4 - الطالع على التجارب املحلية الإقليمية 

لالإفادة  امل���راأة؛  درا���س��ات  جم��ال  يف  والعاملية، 

منها..

الباحثات  بني  العلمي،  التوا�سل  تعزيز   -  5
لإثراء  امل��راأة؛  بدرا�سات  املخت�سات  امل�ساركات 

مركز  مظلة  حت��ت  وت��ط��وي��ره،  العلمي  البحث 

الجتماعية  ال��ب��ح��وث  يف  ال��واع��دة  الأب��ح��اث 

ودرا�سات املراأة

املوؤمتر؛  لأعمال  م  كَّ حُمّ كتاب  اإ���س��دار   -  6
ليكون مرجًعا علمًيا يف جمال درا�سات املراأة 

وقد اأو�سح امل�ساركون وامل�ساركات انطباعاتهم 

عن املوؤمتر؛ فذكر الدكتور علي العمري من اإدارة 

التعليم مبنطقة ع�سري: اأن اأهمية املوؤمتر، تنطلق 

باملراأة  املتعلقة  الق�سايا  على  تركيزه  من خالل 

خا�ض،  ب�سكل  ال�سعودية  وامل���راأة  ع��ام،  ب�سكل 

واإث����راء ه��ذا اجل��ان��ب ب��ال��درا���س��ات والأب��ح��اث 

رافًدا  املوؤمتر  هذا  يُعد  حيث  املعمقة؛  العلمية 

امل��راأة  درا�سات  جم��الت  يف  متخ�س�ًسا  علمًيا 

الأول  ك��ون��ه  اأهميته؛  تظهر  كما  ال�سعودية. 

الذي يُعنى بدرا�سات املراأة ال�سعودية، يف بادرة 

نوعية فريدة من جامعة الأمرية نورة بنت عبد 

املراأة  ا�سهامات  على  ال�سوء  وي�سلط  الرحمن. 

امل�ستدامة،  التنمية  جم���الت  يف  ال�سعودية 

والقت�سادية،  الجتماعية  للتحولت  ودعمها 

من  الطموحة  الوطن  روؤي��ة  بتحقيق  املرتبطة 

الأ�ستاذة  ال�ساملة.وَعلََّقت  املوؤمتر  خالل حماور 

الدكتورة عائ�سة التايب، من جامعة الإمام عبد 

الرحمن بن في�سل، على املوؤمتر بقولها: ب�سفتي 

ومهتمة  امل����راأة،  درا���س��ات  جم��ال  يف  مت�سة 

بجامعة  �سابقة  كخبرية  عملي  منذ  بق�ساياها، 

اأرى يف  الدول العربية ومبنظمة املراأة العربية، 

من  كبري  قدر  على  ب��ادرة  العلمي  املوؤمتر  هذا 

فيه  تربهن  �سياق  يف  تاأتي  اأنها  مبا  الأهمية؛ 

املراأة ال�سعودية عن جدارتها، وتاأكيد ح�سورها 

يف متلف ال�ساحات املجتمعية باململكة العربية 

م�ساهمتها  باأهمية  وعيها  وع��ن  ال�سعودية، 

ت�سبو  وما  املجتمع،  نه�سة  حتقيق  يف  الفاعلة 

من  رائ��دة  تطلعات  من  احلكيمة،  القيادة  اإليه 

خالل روؤية. ويبقى املوؤمتر الأول لدرا�سة املراأة، 

توؤّكد  ن��ورة،  الأم��رية  جامعة  من  متميزة  ب��ادرة 

والنظر يف جمالت  امل��راأة  ق�سايا  ب��اأن  للجميع 

وتتحقق  تُنَْجز  اأن  ميكن  ل  وتطورها؛  تقدمها 

والأكادمييني،  املخت�سني  م�ساهمة  عن  مبعزل 

الذين تبقى م�ساألة تثمني جهودهم واأبحاثهم يف 

حنان  الدكتورة  اأما  عنها.  غنى  ل  املجال  هذا 

العربية،  م�سر  جمهورية  من  الباحثة  عطية، 

اأن اأهمية املوؤمتر؛ تتمثل يف كونه  فاأ�سارت اإىل 

ق�سايا  ويعر�ض  يناق�ض  �سعودي،  موؤمتر  اأول 

وتناق�ض  ال�سعودية،  باملراأة  تعنى  ومو�سوعات 

اأن  واعتربت  تهمها،  التي  والبحوث  الدرا�سات 

مع  وواع��دة؛ متا�سًيا  مب�سرة  بداية  يَُعُد  املوؤمتر 

روؤية  امللكة، والتي و�سعت للمراأة ال�سعودية دور 

بفاعلية  وامل�ساركة  مبجتمعها  للنهو�ض  حيوي، 

اإليها  اأن النتائج التي �سيتو�سل  فيه، واأ�سافت: 

للملكة؛  امل�ستقبلية  اخلطط  �ستحدد  املوؤمتر، 

تنمية  يف  ال�سعودية  املراأة  اأدوار  وتاأكيد  لتفعيل 

عفاف  الأ�ستاذة  ذكرت  فيما  جمتمعها.  ورفعة 

اأهمية  اأن  �سعود:  امللك  جامعة  من  الأن�سي، 

من  جوانب  عدة  يغطي  اأن��ه  يف  ترتكز  املوؤمتر، 

الوعي  تر�سيخ  يف  ي�سهم  مم��ا  امل���راأة؛  ق�سايا 

الآنية وامل�ستقبلية، ول  ال�سعودية  املراأة  بق�سايا 

ي�سهم  اإمنا  يح�سرها يف جانب احلقوق فقط؛ 

يف حتقيق فهم اأكرب بواقعها واآمالها؛ وم�ستقباًل، 

ينتج  املوؤمتر،  فاإن الرتاكم لالإنتاج املعريف لهذا 

ح�سيلة معرفية ومنهجية لدرا�سات املراأة؛ حيث 

يف  والباحثات  للباحثني  منهاًل  تَُعُد  اأن  ميكن 

املو�سى:  اأ�سماء  الدكتورة  املجال.واأ�سارت  هذا 

املوؤمتر مهم جًدا، ل �سيما واأنه يُْعَقد يف جامعة 

الأمرية نورة بنت عبد الرحمن؛ وهي اجلامعة 

على  ال�سوء  ي�سلط  فهو  باملائة،  مائة  الن�سائية 

درا�سات مهمة للمراأة ال�سعودية، واإجنازاتها يف 

والقطاعات؛  والتخ�س�سات،  امل��ج��الت،  �ستى 

وي��ربز ال���دور ال��ذي تقوم ب��ه يف ذل��ك الإط���ار. 

مب�سيئة اهلل تعاىل، راح يكون هذا املوؤمتر منرب 

الفكر،  ومَتَيزرُّ يف  انطالق،  ونقطة  واإف��ادة،  علم 

والطرح، والأداء.اأما الدكتورة �ساملة عبداحلافظ 

اأن  تكمن يف  املوؤمتر  اأهمية  اأن  فتذكر:  املطلق، 

تبعات الأو�ساع القت�سادية واملالية على الدول، 

اأو  مبا�سر  ب�سكل  �سواء  وانعك�ست،  تباينت  قد 

ل  الجتماعية؛  القطاعات  على  مبا�سر  غري 

ال�سعيد  وعلى  منها.  الجتماعي  النوع  �سيما 

توجيه  ب��اإع��ادة  الهتمام  ت��زاي��د  فقد  املحلي، 

�سواًء  القت�سادية؛  وال�سيا�سات  التنمية  خطط 

يف اأهداف الألفية اأو اأهداف التنمية امل�ستدامة، 

القت�ساد  يف  ال�سعودية  امل���راأة  م�ساركة  نحو 

املوؤ�سرات  قيا�ض  الأهمية،  ومن  دورها.  وتعزيز 

واأث���ر  ال�����س��ع��ودي��ة،  امل����راأة  مب�ساهمة  املتعلقة 

التنمية  يف  وم�ساهمتها  القت�سادية  م�ساركتها 

كواقع وتطلعات؛ وبالتايل تخدم �سانعي القرار 

ج��راح،   عائ�سة  الدكتورة  والباحثني.وتطرقت 

اإىل اأهمية املوؤمتر يف: ال�سهام يف توعية املراأة 

باأهميتها الكبرية يف بناء جمتمعها، وتن�سئة جيل 

يرثي  اأن��ه  كما  وهويته.  بلغته  معتز  وق��وي  واٍع 

املراأة  بدور  مهتمة  بدرا�سات  ال�سعودية  املكتبة 

مديرة  مركز االبحاث 
الواعدة: المؤتمر يعزز 

دور المرأة في 
التحول الوطني
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الفاعل، يف جمال ال�سيا�سة التعليمية والتخطيط 

عبري  الدكتورة  مع  مبا�سر  ح��وار  ال��ل��غ��وي.ويف 

امل��راأة يف جامعة  درا�سات  مركز  مديرة  دبابنة، 

ت�سرفت  اأن���ا  احلقيقة،  ف��ي��ه:يف  ت��ق��ول  الأردن 

مب�ساركتي يف هذا املوؤمتر الأول الدويل للمراأة 

ال�سعودية، املعقود يف جامعة الأمرية نورة بنت 

اجلل�سة  اأدرت  حيث  الريا�ض؛  يف  عبدالرحمن 

التي تتعلق بالنظريات املتعلقة باملراأة والتمكني 

والتنمية، واحلقيقة اأن الأوراق التي ُعِر�َست يف 

َمت  اجلل�سة، كانت اأكادميية بدرجة المتياز، ُقدِّ

التي  املنهجية،  والأ�ساليب  النظرية  الأطر  فيها 

ا�ستخدمت للك�سف عن واقع املراأة يف ال�سعودية، 

التحديات  واأه��م  العربية،  ال��دول  من  والعديد 

الق�سايا  اأثَّ���رت  وكما  معها؛  التعامل  واآل��ي��ات 

الفل�سفية النظرية، يف حتليل مفهوم متكني املراأة 

الجتماعي؛  النوع  واإدم��اج  الجتماعي،  والنوع 

اأروع؛  ول  احلا�سرين  تفاعل  ك��ان  واحلقيقة 

لأن احل�سور كان من املهتمني، من الأكادمييني 

وبناء  املجال.  هذا  يف  الباحثني  والأكادمييات 

املتخ�س�سة،  الأ�سئلة  من  العديد  ُطِرَحت  عليه 

م  ُقدِّ ما  حول  املالحظات،  من  العديد  َمت  وُقدِّ

يف هذه الأوراق البحثية، مما اأثرى هذا املوؤمتر 

الأول  كونه  املتميزة؛  القيمة  ذي  الهام،  الدويل 

يف ال�سعودية لق�سايا املراأة.وتذكر الدكتورة رول 

ال�سواقة من جامعة الأردن: اأنا �سعيدة جًدا على 

م�ساركتي القيِّمة، اأول �سيء حل�سوري للمملكة 

ودخويل  املباركة،  الأر���ض  ال�سعودية،  العربية 

ملركز  احل��ي��ل  و���س��دت  ن���ورة،  الأم����رية  جلامعة 

عيون  �سغف يف  راأيت  اليوم  الواعدة.  الأبحاث 

وت�سمع  حت�سر  اأنها   اأمل  عندها  احلا�سرات، 

اللقاء العلمي، كل واحدة منهن قدمت مو�سوع 

اجلديد  وترى  امل�ستجد  ت�سمع  الع�سر،  يواكب 

�سيء  اأك��رث  والتحليل،  النقد  من  ا  نََف�َسً تقدم   ،

ُفنا على بع�ض زميالت ذات جذور  اأمتعنا هو تََعررُّ

ُم�َسرِّف  يل  بالن�سبة  وه��ذا  علمية،  اجتماعية 

واحلا�سرات،  الزميالت  لباقي  وبالن�سبة  جًدا، 

كان فيه نوع من ال�ستماع وال�سغف والنقد. اأنا 

اأنها ذات جراأة،  اأنظر للمراأة العربية  لأول مرة 

الطرح، جراأة يف  فيه جراأة يف  �سفت  اليوم  اأنا 

ال�سوؤال، جراأة يف النقد، جراأة يف كيفية التفكري، 

�سكًرا جلامعة الأمرية نورة من قلبي.

خ����اروف، ع�سو مركز  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  اأم���ا 

درا�سات املراأة يف اجلامعة الأردنية، وم�ست�سارة 

ي�سرفني  اأن��ا  فتقول:  ال��واع��دة  الأب��ح��اث  مركز 

العظيم؛  املوؤمتر  هذا  ح�سرت  اأين  وي�سعدين، 

امل���راأة  ل��درا���س��ات  الأول  امل���وؤمت���ر  ��ا  خ�����س��و���سً

من  بتنظيم  ن��ورة  الأم���رية  بجامعة  ال�سعودية، 

مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث الجتماعية 

ودرا�سات املراأة؛ حيث اإين ع�سو يف جمل�ض اإدارة 

املركز  وكلنا خططنا لهذا املوؤمتر، واحلمد هلل، 

من م�ساهدتي، ومالحظاتي، وتفاعل اجلمهور، 

كثرية   كانت  املوؤمتر،  هذا  يف  املقدمة  والأوراق 

منا�سبة  و�ساملة  ومرتابطة كلها وكلها تو�سف 

كل  يف  وم�ساركتها  وعطائها   ال�سعودية  امل��راأة 

تعليم،  �سواء  املختلفة  القطاعات  بكل  امل�ساريع 

يُ�َسرِّف  �سيء  وهذا  اإعالم،  �سواء  �سحة،  �سواء 

ال�سعودية؛ لأن بدون عمل املراأة، بدون م�ساركة 

املراأة بالتنمية؛ لن تكون هناك تنمية؛  لأن املراأة 

هي متثل ن�سف املجتمع،

اأن تكون هناك م�ساركة لها. وعندما  ول بد 

الن�ساء، من خالل  التي عملتها  ن�سمع الإجنازات 

واأنها  م�ساركة،  اأنها  يوؤكد  هذا  العلمية،  الأبحاث 

واحلياة  كلها،  ال�سعودية  التنمية  من  ج��زء  هي 

الخ،   .. والقت�سادية  والإعالمية،  الجتماعية، 

متعلمة،  تكون  امل���راأة  اأن  مهم  كثري  ج��زء  وه��ذا 

لأنها وهي متعلمة،  تكون عاملة؛  اأنها  وبالإ�سافة 

يكون عندها متكني ذاتي وثقة بالنف�ض عالية، وهذا 

بتو�سيله لأولدها، ويكون مو�سول برتبيتها  تقوم 

تخرج  اأنها  قادرة  تكون  عليها  بياأكد  و  لأولده��ا، 

املختلفة،  الدرا�سات  نتائج  وح�سب   العمل.  اإىل 

اأنه  كلما زاد امل�ستوى التعليمي للمراأة؛ كلما كان 

اأن  فهي ممكن  اأك��رث،  العمل  �سوق  يف  م�ساركتها 

تكون معطائه اأكرث يف �سوق العمل، و�ستقدر على 

اأن حت�سل على الوظيفة التي تنا�سبها، وتوازن بني 

عملها داخل البيت وخارج البيت.

اأما الإعالمية منى اأبو �سليمان، تذكر روؤيتها 

على  �سيء،  اأول  اأ�سكركم  واأهميته:  املوؤمتر  عن 

املراأة  لدرا�سات  الأول  املوؤمتر  حل�سور  دعوتي 

ال�سعودية حقيقة، يكون عندنا موؤمتر مثل هذا، 

الأبحاث عن متكني  بني  ما  يجمع  اأن  ي�ستطيع 

روؤي��ة  املا�سي، عن  امل��راأة يف  و�سع  امل���راأة، عن 

نظريات  وط��رق  اإليها،  نو�سل  وكيف   ،2030
خارجية كيف تطبق بال�سعودية، النظريات التي 

اأن  ن�ستطيع  وكيف  ال�سعودي،  الواقع  من  تنبع 

كان  ه��ذا  ال�سعودية،  اأنحاء  جميع  يف  نطبقها 

�سيء جًدا مهم، وما ح�سل قبل ذلك وت�سجيع 

اأعجبني  ���س��يء  ث���اين  وتطبيقها،  ل��الأب��ح��اث 

الآن  اجلامعة  بني  ما  توا�سل  فيه  باملوؤمتر،اأن 

واأي�ًسا املجتمع  ال�سحفي والعالمي،  واملجتمع 

ت��ب��ادل معلومات،  ف��ي��ه  ي��ك��ون  ح��ت��ى  ب��اخل��ارج 

الأبحاث  واأحياًنا  كثرًي،  يوجد  ل  �سيء  وه��ذا 

احلقيقية  باملعلومات  ي�سارك  ما  قليلة،  تكون 

من  نوع  اأي  يحدث  ل  لذا  اخلارجي،  للمجتمع 

التغيري املبني على املعلومات احلقيقة  الأنواع  

الأم��رية  جلامعة  جزياًل  ف�سكًرا  جمتمعنا.  يف 

للمراأة  الفني  واملعر�ض  عبدالرحمن.  بنت  نورة 

ال�سعودية، ما بني الفنانني املعروفني والفنانات 

ن��ورة، كان جًدا مبدع، فيه  الأم��رية  من جامعة 

ي�ستطيعوا  النا�ض  اأن  واأمتنى  جًدا،  كبري  اإب��داع 

يح�سروا لروؤيته.

د.غيداء الزهراني: يبرز أهمية المرأة ودورها في 
دفع عجلة التنمية

معرض صور المرأة قديما... 

د0 مها آل خشيل

اكت�سبت ال�سورة اأهمية كربى، و�سكلت م�سدًرا ثرًيا للباحثني املهتمني 

دائم،  ح�سور  لل�سورة  اأ�سبح  الع�سر،  هذا  ويف  الإن�سانية.  بالدرا�سات 

وفر�ست ال�سورة نف�سها كجزء مهم من احل�سور، وال�ست�سهاد؛ مما دفع 

للتعامل  ال�سبل  اأف�سل  عن  والبحث  بها،  العناية  اإىل  بالتاريخ  املهتمني 

معها، وال�ستفادة منها.

احتفظت ال�سورة بدورها وقدرتها على التعبري، عن كثري من مالمح 

حياة الإن�سان على مر التاريخ. واأكد الباحثون، على اأن ال�سورة باإمكانها 

املجتمعات  عا�ستها  التي  املا�سية،  الفرتات  عن  وا�سحة  فكرة  تقدمي 

ال�سابقة، وقدمت ال�سورة بكل اأنواعها، مادة ثرية للباحثني يف جمالت 

الع�سكري  وحتى  ب��ل  والإداري؛  والق��ت�����س��ادي،  الجتماعي،  التاريخ 

تك�سف  »وثائق ب�سرية« وم�سدًرا »غري مكتوب«؛  وال�سيا�سي. واعتربت 

عن تاريخ الفرتة التي جاءت يف �سياقها، بكل ابعادها الزمانية، واملكانية، 

والب�سرية.

تقدم ال�سور املعرو�سة هنا، ملحات من حياة املراة، يف مناطق متلفة 

من  ويربز  متتالية،  زمنية  فرتات  ال�سعودية، خالل  العربية  اململكة  من 

جمتمعها،  مع  وتفاعلها  امل��راة،  حياة  طبيعة  من  جانب  ال�سور،  خالل 

ح�سب ظروف البيئة وامكاناتها.
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المرأة السعودية
وترسيخ مفهوم المواطنة 

الوطنية والمواطن���ة، موضوعان اتخ���ذا حيًزا من الح���وار، ينبئ ع���ن أنهما ما زاال محل تس���اؤٍل، 
وبح���ث، ودراس���ة؛ ولك���ن م���ن الُمَس���لََّمات المتف���ق عليه���ا، أن الوطني���ة ِح���سٌّ قلب���ي، وانفع���ال وجداني، 
والمواطنة: ممارس���ة وس���لوك وتصرفات، والوطنية: ارتباط عاطفي ب���األرض والمجتمع؛ فهي ذات عالقة 
بالتاري���خ والهوية، أم���ا المواطنة: فهي عبارة عن ارتب���اط عملي، وأداء فردي للواجب���ات اليومية، فال وطنية 

جيِّدة بدون مواطنة جيدة؛ لكن المواطنة يمكن أن تتم دون وطنية.

ال
قــ

م

امل��واط��ن��ة يف ال���س��ط��الح ال��ع��ام: ه��ي �سفة 

املواطن الذي له حقوق، وعليه واجبات، تفر�سها 

عالقات  به  تربطهم  وطن،  اإىل  انتمائه  طبيعة 

وروابط لغوية، وثقافية، واجتماعية، و�سيا�سية.

الإ���س��الم:  منظور  م��ن  املواطنة  مفهوم  اأم��ا 

املواطن  بتوعية  يهتم  ال��رتب��ي��ة،  م��ن  ن��وع  فهي 

امل�سلم بحقوقه، وواجباته جتاه جمتمعه املحلي 

مع  عالقته  وطبيعة  بحدود  وتب�سريه  والعاملي، 

العقيدة،  حب  اأ�سا�ض  على  والقائمة  الآخرين، 

والنتماء اإليه، والت�سحية من اأجله.

متطلبات املواطنة الفاعلة

اإن جمرد ولدة ال�سخ�ض يف وطن ما، ون�ساأته 

جلعل  يكفي  ل  جلن�سيته،  وحمله  �سكانه،  بني 

املواطنة  بل  �ساحًلا؛  مواطًنا  ال�سخ�ض  ذل��ك 

ال�ساحلة، تقت�سي اأن يتحلى املواطن مبجموعة 

اًل �ساحًلا  فعَّ منتًجا  التي جتعله  ال�سفات،  من 

خل��دم��ة وط��ن��ه، يف ح���دود اإم��ك��ان��ات��ه وق��درات��ه 

اخلا�سة.

ومن خالل ا�ستقراء الآيات، القراآنية املتعلقة 

مبفهوم املواطنة، وما يعززها يف ال�ُسنَّة النبوية، 

ميكن اإجمال اأهم مالمح �سمات املواطن الفاعل، 

على النحو الآتي:

اأواًل: متطلبات اإميانية

منبع  وهو  ال�ستقامة،  اأ�سا�ض  هو  فالإميان 

ُه �سلوكه،  الفعالية بالن�سبة للمواطن امل�سلم، يَُوجِّ

��تَ��ه، وي��ق��وي ع��زمي��ت��ه، على حمل  وي��ح��رك ِه��مَّ

الأمانة، والقيام بالواجبات جتاه الآخرين. ومن 

اأبرز ال�سمات الإميانية للمواطن:

اهلل  حرمات  لنتهاك  املحمود  الغ�سب   -1  
(َفَرَجَع  َ عن ذلك قوله تعاىل:  جل وعال، وَعربَّ

مَلْ 
َ
�ِسًفا َقاَل يَا َقْوِم اأ

َ
ُمو�َسى اإِىَل َقْوِمِه َغ�ْسبَاَن اأ

ْم 
َ
َفَطاَل َعلَيُْكُم الَْعْهُد اأ

َ
يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َح�َسًنا  اأ

ْخلَْفتُْم 
َ
ْن يَِحَلّ َعلَيُْكْم َغ�َسٌب ِمْن َرِبُّكْم َفاأ

َ
َرْدمُتْ اأ

َ
اأ

َمْوِعِدي).

وت��ع��اىل،  �سبحانه  هلل  الأم���ر  تفوي�ض   -  2
على  ج��اء  كما  عليه؛  والتوكل  ب��ه،  وال�ستعانة 

اإِن  (يََقْوِم  تعاىل:  قوله  املوؤمن يف  الرجل  ل�سان 

َقاِمى َوتَْذِكرِيى ِب�َايَِت اهلل َفَعلَى  َكاَن َكرُبَ َعلَيُْكم َمّ

لُْت). اهلل تََوَكّ

ذرًعا  ال�سالم  عليه  نوح  اهلل  نبي  �ساق  وملا 

(َقاَل  النرُّ�ْسَرة  منه  طالًبا  ربه،  اإىل  جلاأ  بقومه؛ 

َرِبّ انْ�ُسْريِن َعلَى الَْقْوِم امْلُْف�ِسِديَن).  

ثانًيا: متطلبات اأخالقية، ومن اأهمها

1���  الأمانة:

ل�سفة  املواطن  امتالك  اأن  يف  �سك،  من  ما 

ْدَع�����َى اإىل اإجن���از العمل 
َ
اأ الأم��ان��ة م��ع ال��ق��وة، 

اإن  حيث  ممكن؛  وج��ه  اأف�سل  على  املطلوب، 

والأمانة  عليه  �ستوؤجر  ما  على  والقدرة  »القوة 

فيه، و�سفان، ينبغي اعتبارهما يف كل من يتوىل 

اخللل  فاإن  غريها،  اأو  باإجارة  عماًل،  لالإن�سان 

واأما  اإحداهما،  فقد  اأو  بفقدهما  اإل  يكون  ل 

ويَكُمُل«، م�سداًقا  يتم  العمل  فاإن  باجتماعهما؛ 

ِجْرهُ 
ْ
بَِت ا�ْستَاأ

َ
اأ اإِْحَداُهَما يَا  لقوله تعاىل: (َقالَْت 

ِمنُي).
َ
َجْرَت الَْقِوُيّ اْلأ

ْ
اإَِنّ َخرْيَ َمِن ا�ْستَاأ

من  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  َر  وَح���ذَّ

�سياع الأمانة يف اآخر الزمان، حينما �سئل �سلى 

اهلل عليه و�سلم عن قيام ال�ساعة فقال: »اأين اأراه 

ال�سائل عن ال�ساعة، قال: ها اأنا يا ر�سول اهلل 

قال: فاإذا �ُسيَِّعت الأمانة؛ فانتظر ال�ساعة، قال: 

غري  اإىل  الأمر  و�سد  اإذا  قال:  اإ�ساعتها،  كيف 

اأهله؛ فانتظر ال�ساعة«.

مراعاة  ينبغي  ال�سابق:  احلديث  �سوء  ويف 

يرت�سح  مل��ن  واخللقية،  املهنية  الكفاءة  �سرط 

واإن  امل��ج��ت��م��ع،  م��ن  م��وق��ع  اأي  يف  ل��ل��وظ��ائ��ف 

يف  والو�ساطات،  واملح�سوبية،  الر�سوة،  �سيوع 

جمتمعاتنا املعا�سرة؛ يوؤدي اإىل تكري�ض التخلف 

واإ�ساعة  التنموية،  حركته  واإعاقة  املجتمع،  يف 

الف�ساد الإداري.  وهذا ما ت�سعى الدولة جاهدًة 

ملكافحته بكل الو�سائل. 

نرُّب الف�ساد 2 - ال�ستقامة وجَتَ
َر الإ�سالم من الإف�ساد يف الأر�ض، عماًل  َحذَّ

ْر�ض بَْعد 
َ
بالتوجيه القراآين: (َوَل تُْف�ِسُدوا يِف اْلأ

اإِ�ْساَلحَها).

والإف�ساد يف الأر�ض، ل يكون فقط بارتكاب 

املحرمات يف حق النا�ض؛ واإمنا يكون كذلك يف 

كل املمار�سات ال�سلوكية، التي ت�سر بالبيئة، من 

اإ�سراف يف املوارد، اأو اإتالف، اأو تلويث للبيئة.

ووعد اهلل �سبحانه وتعاىل عباده، الذين يناأون 

عن الف�ساد والعلو يف الأر�ض، باجلنة والثواب يف 

موطنهم ودارهم، التي يخلدون فيها بال موت، 

َعلَُها ِللَِّذيَن َل  اُر اْلآِخَرةُ جَنْ قال تعاىل: (ِتلَْك الَدّ

َوالَْعاِقَبُة  َف�َساًدا   َوَل  ْر���ضِ 
َ
اْلأ يِف  ا  ُعلًُوّ يُِريُدوَن 

ِللُْمتَِّقنَي). ويف املقابل، تكون نهاية املف�سدين يف 

الأر�ض، العقاب ال�سديد املنزل عليهم من عند 

اهلل عز وجل.

3 -القناعة والر�سا بالقليل 
ويلفت الر�سول املربي �سلى اهلل علية و�سلم 

هو  للغنى،  احلقيقي  املقيا�ض  اأن  اإىل  انتباهنا، 

غنى النف�ض، ولي�ض كرثة املال واملتاع، كما جاء 

يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »لي�ض الغنى عن 

كرثة العر�ض، اإمنا الغنى غنى النف�ض«.

ثالًثا: متطلبات وجدانية انفعالية ومن اأهمها:

حب اخلري لالآخرين والإ�سفاق عليهم:

عليه  اإبراهيم  اهلل  نبي  �سلوك  ذلك يف  ُد  جَنِ

ال�سالم، الذي راح يدعو باخلري لبلده، كما جاء 

يف قوله تعاىل: (َواإِْذ َقاَل اإِبَْراِهيُم َرِبّ اْجَعْل َهَذا 

�ْسنَاَم).
َ
ن نَّْعبَُد الأ

َ
الَْبلََد اآِمًنا َواْجنُبِْني َوبَِنَيّ اأ

بلده  اأه���ل  على  م�سفق  ال�سالح  ف��امل��واط��ن 

ووطنه، يتمنى لهم اخلري، وال�ستقرار، والأمن، 

من  وال��ن��ج��اة  وال��ه��داي��ة،  العي�ض،  يف  وال��رغ��د 

العذاب؛ حيث قال اهلل تعاىل: (َوَقاَل الَِّذي اآَمَن 

ْحَزاِب).
َ
ثَْل يَْوِم اْلأ َخاُف َعلَيُْكم ِمّ

َ
يَا َقْوِم اإِيِنّ اأ

يحتذى  ومثاًل  ق��دوة  بكونه  ذلك  يف  وي�سهم 

الذاتية على  به؛ بعدم تقدمي امل�سالح وملكا�سب 

م�سلحة الوطن، ليكون هذا ال�سلوك، اأكرث فعالية 

يف حتقيق مفهوم املواطنة ال�ساحلة.

فهي �ِسَمة �سرورية لإ�سالح النف�ض، وتخلي�سها 

املجتمع،  داخ��ل  للحركة  املعيقة  الأ�سباب  من 

َ عنها  وبذلك تتحقق فيه القوة النف�سية، التي َعربَّ

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بقوله: »الَكيِّ�ُض من 

دان نف�سه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من اَتَْبَع 

نف�سه هواها ثم متنى على اهلل«.

رابًعا: متطلبات اجتماعية

الجتماعية  ال���روح  ع��ن  تُ��َع��ربِّ  �سمات  وه��ي 

مع  والتفاعل  لالندماج  وال�ستعداد  العالية، 

الآخرين، ومن اأهمها:

1- خمالطة النا�س وحتمل اأذاهم
جاء يف التوجيه النبوي ال�سريف، قوله �سلى 

النا�ض  يخالط  الذي  »املوؤمن  و�سلم:  عليه  اهلل 

وي�سرب على اأذاهم، اأعظم اأجًرا من املوؤمن الذي 

ل يخالط النا�ض ول ي�سرب على اأذاهم«.

َلِزَمٌة لكت�ساب اخلربات، وتنمية  فاملخالطة 

الفرد؛  �سلوك  وتعديل  الجتماعية،  ال�سخ�سية 

تثمر  وحتى  والأن�ض.  ال�سلوك  من  �سيء  وفيها 

اللتزام  من  لبد  لالآخرين؛  املواطن  مالطة 

التعامل مع الآخرين، لعل من  اآداب  بجملة من 

اأبرزها:

عليهم؛  التعايل  وع��دم  للنا�ض  التوا�سع    -

حيث قال �سلى اهلل علية و�سلم: »لينتهني اأقوام 

فحم  هم  اإمن��ا  ماتوا،  الذين  باآبائهم  يفتخرون 

جهنم«.

بالتوجيه  عماًل  والتخاطب،  الكالم  ُح�ْسُن   -

ْح�َسُن).
َ
القراآين: (َوُقْل ِلِعَباِدي يَُقولُوا الَِّتي ِهَي اأ

اأو  - احرتام الآخرين، وعدم ال�ستهزاء بهم 

يَُّها 
َ
اأ (يَا  تعاىل:  لقوله  امتثاًل  منهم،  ال�سخرية 

ْن 
َ
اأ َع�َسى  َق��ْوٍم  ِمْن  َقوٌم  يَ�ْسَخْر  َل  اآََمنُوا  الَِّذيَن 

ا ِمنُْهْم). يَُكونُوا َخرْيً

ظروفهم،  وتََفهرُّم  الآخ��ري��ن،  اأع��ذار  قبول   -

َعَفا  (َفَمْن  تعاىل:  قال  تق�سريهم،  عن  والعفو 

.( ِ
َّ

ْجُرهُ َعلَى اهلل
َ
�ْسلََح َفاأ

َ
َواأ

- �ُسْكُر النا�ض على ما يقدمونه من خدمات، 

امتثاًل لقوله �سلى اهلل علية و�سلم: »من �سنع 

اإل��ي��ك��م م��ع��روًف��ا ف��ك��اف��ئ��وه، ف���اإن مل جت���دوا ما 

تكافئونه، فادعوا له حتى تروا اأنكم كافاأمتوه«.

- الرتفع عما يف اأيدي النا�ض، وعدم الطمع 

الفعل،  يكرهون هذا  النا�ض  فاإن  فيما عندهم، 

وقد اأو�سى الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بذلك 

الدنيا يحبك اهلل، وازهد يف  »ازهد يف  بقوله: 

اأيدي النا�ض يحبونك«.

2 - التعاون مع االآخرين
َحثَّ اهلل �سبحانه وتعاىل، عباده على التعاون 

يف جمال اخلري والنفع، بقوله تعاىل: (َوتََعاَونُوا 

اْلإِثْ���ِم  َعلَى  تَ��َع��اَونُ��وا  َول  َوال��تَّ��ْق��َوى   ّ الْ���رِبِ َعلَى 

َوالُْعْدَواِن).

عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول  لنا  اأو���س��ح  وق��د 

�سلى  بقوله  ال��ت��ع��اون،  جم��الت  بع�ض  و�سلم، 

اهلل عليهو�سلم: »تعدل بني اثنني �سدقة، وتعني 

الرجل يف دابته فتحمله عليها اأو ترفع له عليها 

متاعه �سدقة«.

المواطنة الصالحة 
تقتضي أن يتحلى 

المواطن بمجموعة 
من الصفات
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وحينما ي�سود الختالف يف ووجهات النظر، 

يكون  اأن  ينبغي  فال  الواحد،  الوطن  اأبناء  بني 

اأجل  التعاون والعمل امل�سرتك، من  �سبًبا لرتك 

الوطن  حمبة  مقت�سيات  لأن  العامة؛  امل�سلحة 

النتماء،  �سدق  امل�سلم،  للمجتمع  احلقيقية 

يجد  ل  حتى  وال��ت��اآزر؛  والتكاتف،  وال��ت��الح��م، 

ال�سحناء والفرقة  العدو ثغر ينفذ منها، لإيقاع 

، والنزاع بني اأفراد الوطن الواحد، ول اأن يكون 

اأبًدا حائاًل، دون ارتباط القلوب، وتبادل احلب، 

والتعاون على اخلري.

3-  احلر�س على امل�شلحة العامة
اهلل  �سلى  قوله  ال�سريف،  احلديث  يف  جاء 

اأنفعهم  اهلل  اإىل  النا�ض  َح����ّب 
َ
(اأ و�سلم:  عليه 

للنا�ض)، فاملواطن ال�سالح، ل ي�سعى اإىل حتقيق 

على ح�ساب  واأم��ان��ي��ه،  وط��م��وح��ات��ه،  رغ��ب��ات��ه، 

كحال  بالآخرين؛  ي�سر  ومب��ا  العامة  امل�سلحة 

املادية،  املكا�سب  ليحقق  ال�سلعة؛  يحتكر  من 

اأو يتحايل على القوانني والنظم لتحقيق ماآربه 

اخلا�سة. وتقت�سي مراعاة امل�سلحة العامة من 

ميلك،  ما  باأغلى  ي�سحي  اأن  اأحياًنا،  الإن�سان 

وهذا ما فعله اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، 

يف غزوة تبوك؛ حيث جاء ر�سي اهلل عنه بكل 

ماله، وجاء عمر بن�سف ماله؛ لأن هذا من حق 

يًّا كان موقعه داخل 
َ
اأ الوطن على كل فرد فيه، 

اإ�سالمية  عقيدة  من  ذل��ك  وينبع  الوطن،  ه��ذا 

واأمنه،  خريه  واأن  له،  حقيقي  وانتماء  را�سخة، 

هو خري له واأمن له، و�سالًحا لن يعدوه.

4 -حب العمل واحلر�س على اإتقانه
املك�سب  وع��ل��ى  العمل  على  الإ���س��الم  َح���ثَّ 

الأ�سا�سية  امل��ق��وم��ات  م��ن  واع��ت��ربه  احل����الل، 

قال  ال�سعيد،  للعي�ض  �سروري  ومطلب  للحياة، 

 َعَملَُكْم َوَر�ُسولُُه 
ُ َّ
تعاىل: (َوُقِل اْعَملُوا َف�َسرَيَى اهلل

َوامْلُوؤِْمنُوَن).

يحب  اهلل  »اإن  و�سلم:  علية  اهلل  �سلى  وقال 

اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه« فالعمل اجلاد 

فلي�ض  اجلميع،  من  مطلوب  ال��وط��ن،  مل�سلحة 

هناك جنود م�سوؤولون عن اأمن الوطن، والبقية 

ينعمون بخرياته، ل يتحملون امل�سئولية جتاهه، 

فالعمل عبادة من اأجل العبادات؛ لأنه من املنافع 

ال�سخ�ض،  لإم��ك��ان��ي��ات  م���رتوك  وه��و  ال��ع��ام��ة، 

تكاماًل يف  يتيح  تَنَوٌع  وقدراته، وموؤهالته؛ وهو 

العطاء، ويتطلب ابتداًء، ا�ست�سعار الواجب جتاه 

عن  انطالًقا  معذور،  غري  القادر  واأن  الوطن، 

الإ�سهام يف بناء الوطن.

خام�ًشا: متطلبات عقلية، ومن اأهمها

1 - اتزان ال�سخ�سية، والو�سطية

�سرعي،  مطلب  ال�سخ�سية  يف  ال��ت��وازن  اإن 

الكتاب  من  الن�سو�ض  جاءت  اإذ  تربوي؛  ومبداأ 

وال�ُسنَّة، اآمرًة به، حمذرًة مما �سواه من الإفراط 

��ًة  َمّ
ُ
اأ َجَعلْنَاُكْم  (َوَكَذِلَك  تعاىل:  قال  والتفريط، 

النووي  قال  ُعون«  املُتَنَطِّ »هلك  وق��ال:  َو�َسًطا) 

ُعون؛ اأي املتعمقون، الغالون،  رحمه اهلل: (املُتَنَطِّ

املجاوزون احلدود يف اأقوالهم واأفعالهم).

فالتوازن، والو�سطية، والعتدال؛ من �سفات 

وهي  وت�سريعاته،  عقائده  يف  الإ�سالمي  املنهج 

اأن  كما  واإمكاناته،  الإن�سان،  فطرة  مع  تن�سجم 

التوازن والو�سطية يف �سخ�سية املواطن الفاعل، 

ل تعني التنازل - ولو قلياًل- عن ثوابت الأمة، 

وعقيدتها؛ ولكن تعني مناق�سة الأمور والق�سايا، 

وطرحها الطرح ال�سرعي املوؤهل، بالطرق املقنعة 

واحلوار الهادف؛ حتقيًقا لبناء الفكر الو�سطي، 

والنتماء الوطني.

2 -النفتاح الإيجابي، واملرونة العقلية:
التفاعل  من  حالة  وه��و:  الإيجابي  النفتاح 

ُد يف ال�ستماع لالآخرين، والنظر  الفكري، تَتََج�سَّ

فيما لديهم وحماورتهم، وتفهم �ُسنََّة الختالف 

والتطرف،  التع�سب،  عن  بعيًدا  النا�ض،  بني 

اآيَ��اِت��ِه  (َوِم���ْن  تعاىل:  ق��ال  الفكري،  والن��غ��الق 

لْ�ِسنَِتُكْم 
َ
اأ َواْخ��ِت��اَلُف  ْر����ضِ 

َ
َواْلأ َماَواِت  ال�َسّ َخلُْق 

لَْواِنُكْم).
َ
َواأ

الأ���س��خ��ا���ض،  طبائع  ي�����س��ادم  ل  ف��الإ���س��الم 

ويوجهها  بُها،  ويَُهذِّ يها،  يَُرقِّ ولكنه  وغرائزهم؛ 

�َسِبيِل  اإِىَل  (اْدُع  تعاىل:  قال  ال�سليمة،  الوجهة 

�َسنَِة  َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َرِبَّك ِباحْلِ

ْح�َسُن).
َ
ِهَي اأ

ال��ذك��اء  ع��ن  تنم  وال��ت��ي  العقلية،  ف��امل��رون��ة 

والفطنة؛ هي من اأهم �سمات املواطن ال�سالح، 

الطرف  مع  احل��وار  اأدب  يف  بها  يلتزم  والتي 

يورث  اأن  �ساأنه،  ما من  كل  ويبتعد عن  الآخ��ر، 

ب��الح��رتام  وذل��ك  احل�سا�سية،  وي��ول��د  التنافر 

علية  اهلل  �سلى  قال  البيان،  وح�سن  والتقدير 

ما  لأخيه  يحب  حتى  اأحدكم  يوؤمن  (ل  و�سلم: 

يحب لنف�سه).

دور املراأة ال�شعودية يف تر�شيخ املواطنة

ال���وط���ن وب���ن���اءه، واحل���ف���اظ ع��ل��ى وح��دت��ه 

اجلميع،  عاتق  على  تقع  م�سوؤولية  ومكت�سباته، 

الأوىل،  الجتماعية  املوؤ�س�سة  الأ�سرة  وتعترب 

املجتمع  يرتكز عليها  التي  الأ�سا�سية،  والركيزة 

يف اأبنائه؛ ملا لها من دور فريد، يف عملية التن�سئة 

وباعتبارها  لأبنائها،  وال�سيا�سية  الجتماعية 

النف�سية  الفرد  حاجات  لإ�سباع  الأول،  امل�سدر 

والجتماعية؛ فهي امل�سدر الأول، الذي يكت�سب 

من  متنحه  مبا  النتمائية،  م�ساعره  الفرد  منه 

املراحل  كل  ويف  واأم��ن.  ومكانة،  ورعاية،  حب، 

زالت،  وما  امل��راأة،  كانت  التاريخية،  واملنعطفات 

و�ستظل، العطاء الدائم املتدفق، يف تر�سيخ الهوية 

الوطنية يف كل الظروف، واملنا�سبات، واملواقف؛ 

ة، هي اأن تعلم ما  لعلمها التام اأن املواطنة احَلقَّ

وا�ستفادة،  اإف��ادة  عملية  واأنها  عليك،  وم��ا  لَ��َك 

واأخذ وعطاء، ل ي�سلح اأحدهما دون الآخر.

وميكن للمراأة ال�سعودية، اأن تقوم بدورها يف 

من  الفاعلة،  املواطنة  متطلبات  وتنمية  تر�سيخ 

خالل ما يلي:

بتعزيز  وذل���ك  ال��دي��ن��ي؛  ال���وازع  تقوية   -  1
الل���ت���زام مب���ب���ادئ، واأه������داف، َوِق���ّي���ِم ال��دي��ن 

الإ�سالمي احلنيف.

2 -تربية الأبناء على حب الوطن والإخال�ض 
له، واأنه جزء من الإميان باهلل.

وامل��ودة،  والف�سائل،  اخل��ري،  قيم  -غر�ض   3
والتطرف  العنف،  دع��وات  كل  ونبذ  والتعاون؛ 

يًّا كان �سكله اأو نوعه.
َ
والغلو، اأ

الخ��ت��الف  وق��ب��ول  الت�سامح،  روح  -ب��ث   4
املقنن، واحرتام الراأي الآخر.

والعدل  وال�سفافية،  النزاهة،  قيم  -تعزيز   5
وامل�ساواة، والرتفع عن الف�ساد بكل اأ�سكاله.

والطموح،  التفوق،  على  اأبناءها  -ت�سجيع   6
وحب العلم، والتميز يف كافة املجالت.

على  العامة،  الوطنية  امل�سلحة  -تغليب   7
امل�سلحة ال�سخ�سية اخلا�سة.

8 -التاأكيد على اأن الولء هلل اأوًل، ثم للوطن، 
واملواطن  الوطن  لينعم  وحدته؛  على  واحلفاظ 

لأن  ال��رغ��ي��د؛  والعي�ض  وال���س��ت��ق��رار،  ب��الأم��ن 

نظام  اأ�سا�ض  على  تقوم  حقيقتها،  يف  املواطنة 

متكامل من احلقوق والواجبات، التي تقوم على 

العالقة بني الفرد وجمتمعه الذي يعي�ض فيه.

اخلريية  لالأعمال  امل��ب��ادرة  روح  غر�ض   -  9
والتطوعية، التي ت�سهم يف تاأ�سيل معنى الوطنية 

واملواطنة.

كما اأن الأم هي كل الوطن، والوطن هو الأم، 

فهي القدوة يف حب الوطن والنتماء احلقيقي، 

اأحا�سي�سها؛  يف  وحتى  واأفعالها،  اأقوالها،  يف 

لأن الوطنية واملواطنة اإح�سا�ض داخلي ينبع من 

الوجدان، فاجلميع وطنيون بالفطرة. 

اإلسالم حث على 
العمل والمكسب 

الحالل

* اأ�ستاذ اأ�سول الفقه - بق�سم 
الدرا�سات الإ�سالمية - كلية الآداب 

 

على  حر�سوا  اأمر،  ولة  لبالدنا،  تعاىل  اهلل  قيَّ�َض 

املواطنني  ال��ك��رمي��ة، جلميع  احل��ي��اة  اأ���س��ب��اب  ت��وف��ري 

رجاًل ون�ساء. وهو ما انعك�ض بالتنمية، التي حتققت 

الرعاية،  من  ن�سيبها  فنالت  ال�سعودية،  امل��راأة  على 

الإمكانات  ح�سب  احلكومية؛  واخلدمات  والهتمام، 

املتاحة يف كل مرحلة.

ت عن ذلك  َفَعربَّ امل��راأة،  اأبدعت  وتعبرًيا عن ذلك، 

عبد  امللك  من  ابتداًء  اأمرنا،  ل��ولة  بجدارية  ر�سًما، 

العزيز - رحمه اهلل - حتى خادم احلرمني ال�سريفني، 

الأم��ني،  عهدنا  وويل  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك 

حفظهم اهلل ووفقهم.

جدارية الملوك
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املوؤمتر

ان����ط����الًق����ا م����ن غ����اي����ات اجل��ام��ع��ة 

ال�سرتاتيجية، يف توظيف البحث العلمي 

امل��راأة، وتعزيز دورها يف  ملناق�سة ق�سايا 

املوؤمتر  تنظيم  مت  الوطني،  التحول  دعم 

والذي يهدف اإىل تو�سيح اأبعاد �سخ�سية 

الثقافة،  يف  ودوره���ا  ال�سعودية،  امل���راأة 

والآدب، والتاريخ، واللغة، وخدمة املجتمع، 

والتاأكيد على اأهمية درا�سة م�ساركة املراأة 

التحولت الجتماعية  لدعم  التنمية؛  يف 

لروؤية  بها حتقيًقا  املرتبطة  والقت�سادية 

2030.اإىل جانب رفد الدرا�سات العلمية 
املتخ�س�سة يف جمال درا�سات املراأة.

تاريخ التنفيذ:

 الفرتة ال�سباحية:

   يومني 15-1440/2/16ه�

  الفرتة امل�سائية:

    �سبعة اأيام  15-1440/2/21ه�
  يومي الأربعاء واخلمي�ض: 

    15-1440/2/16ه�

 

املعر�ض الفني  امل�ساحب 

يهدف املعر�ض اإىل اإبراز دور املراأة 

اإىل  ال�سعودي،  يف  الفن  يف  كملهمة 

ال�سعودية  املراأة  اإ�سهام  جانب عر�ض 

من  جمموعة  خ��الل  من  الفنون؛  يف 

الفنانني والفنانات ال�سعوديني، الذين 

تناولوا املراأة يف طرحهم الفني، على 

طرائق  وت��ن��وع  اأ�ساليبهم  اخ��ت��الف 

تعبريهم عنها، ليكون اجلمال حا�سًرا 

جنًبا اإىل جنب مع الطرح الأكادميي 

عر�ض  اإىل  بالإ�سافة  املراأة.  لق�سايا 

متميزات  طالبات  لأعمال  جمموعة 

من كلية الت�ساميم والفنون.

رجال
ن�ساء

طالبة

800

124

3

42

64

3

12

48

13

70

400
الفرتة امل�سائيةالفرتة ال�سباحية

املقدمة للموؤمتر

خارج اجلامعة

الأعمال امل�ساركة

املقبولة ب�سكل مبدئي

خارج اجلامعة

عدد اجلل�سات العلمية

املقبولة ب�سكل نهائي

داخل اجلامعة

عدد الباحثني والباحثات 

عدد احل�سور

عدد امل�ساركات

البحوث واجلل�سات

الفنانني امل�ساركني

ت
ئيا

صا
إح

اأن تقتني اجلامعة العمال الفنية املرتبطة باملراأة ال�سعودية لتكون نواة ملعر�ض دائم عنوانه » املراأة ال�سعودية »لإحياء »متحف املراأة« 

لتوظيفه يف اإثراء الفعاليات التي ت�ست�سيفها اجلامعة اأو الوفود التي ت�ستقبلها، و امل�ساركة به يف معار�ض زائرة حول العامل ت�سهم يف 

تعزيز ال�سورة الإيجابية عن املراأة ال�سعودية. 

اإ�سدار كتاب حمكم لعمال املوؤمتر ليكون مرجًعا علمًيا يف جمال درا�سات املراأة.

 تاأكيد على حيوية جمال »درا�سات املراأة«، وحاجته املتنامية لالإثراء العلمي. اأن تتبّنى جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، عقد 

املوؤمتر ب�سكل دوري؛ ملتابعة تطور و�سع املراأة يف بالدنا، وات�ساع م�ساركتها يف التنمية.

الطالع على التجارب املحلية الإقليمية والعاملية، يف جمال درا�سات املراأة لالإفادة منها.

موا�سلة بناء ال�سراكات العلمية واملجتمعية بني مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة ، واجلهات املعنية 

باملراأة حمليًّا؛ بهدف تعزيز التعاون يف جمال خدمة الق�سايا املتعلقة باملراأة.

العلمي وتطويره حتت مظلة مركز  البحث  لإثراء  املراأة  بدرا�سات  املخت�سات  امل�ساركات  الباحثات  العلمي بني  التوا�سل  تعزيز 

الأبحاث الواعدة يف البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة.

لتلبية  الفن  وتوظيف  املجتمعية،  ال�سراكة  تعزيز  يف  ور�سالتها  طبيعتها  عن  النابعة  ال�سرتاتيجية  توجهاتها  اجلامعة  تعك�ض  اأن 

احتياجات املجتمع وتعزيز �سورة املراأة الإيجابية.

 التوصيات

1
2
3
4
5
6
7
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“المرأة السعودية الحاضر  
والمستقبل”.. الفكرة..الرؤية.. والهدف

جت�����س��ي��د �����س����ورة امل������راأة 

ال�����س��ع��ودي��ة م��ن خ���الل الفن 

الت�سكيلي.

امل��راأة  دور  اإب��راز  اإىل  املعر�ض  يهدف 

جانب  اإىل  ال�سعودي،  الفن  يف  كملهمة 

ع��ر���ض اإ���س��ه��ام امل�����راأة ال�����س��ع��ودي��ة يف 

الفنانني  الفنون؛ من خالل جمموعة من 

تناولوا  ال��ذي��ن  ال�سعوديني،  وال��ف��ن��ان��ات 

اختالف  على  الفني،  طرحهم  يف  امل��راأة 

عنها،  تعبريهم  طرائق  وتنوع  اأ�ساليبهم 

ليكون اجلمال حا�سًرا جنًبا اإىل جنب مع 

اإ�سافة  املراأة.  لق�سايا  الأكادميي  الطرح 

طالبات  اأعمال  من  اإىل عر�ض جمموعة 

متميزات من كلية الت�ساميم والفنون.

واج�����م�����ااًل مي���ك���ن ت��ل��خ��ي�����س اأه������داف 

املعر�س يف االآتي:

لدرا�سة  الت�سكيلي  الفن  توظيف   .1
عن  والتعبري  ال�سعودية  امل��راأة  تطلعات 

ق�ساياها.

الفنية  الأعمال  2. تقدمي مناذج من 
التي ميكن من خاللها درا�سة واقع املراأة 

وح�سورها الفني.

للفن  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ك��ان��ة  اإب�����راز   .3
�سورة  تقدمي  على  وق��درت��ه  الت�سكيلي 

حتليلية لواقع املراأة ال�سعودية.

الفني  املعر�ض  فكرة  تبلورت   

اإع���داد خطة امل��وؤمت��ر الأول  اأث��ن��اء 

ل���درا����س���ات امل�������راأة ال�����س��ع��ودي��ة 

وحماوره، حيث كانت املراأة والفن 

اأحد املحاور.

فكرة املعر�سالروؤية

االأهداف

ض
عر

لم
ا

م�ساحب  ت�سكيلي  ف��ن��ي  م��ع��ر���ض   

امل�����راأة  ل���درا����س���ات  الأول  ل��ل��م��وؤمت��ر 

ال�سعودية.

اأقيم املعر�ض خالل �سهر  �سفر 

1440ه� / اأكتوبر 2018م، ب�سالة 
ال�سندوق الأ�سود بقاعة املوؤمترات 

بنت  ن�����ورة  الأم������رية  ج��ام��ع��ة  يف 

وا�ستمرت  الريا�ض،  عبدالرحمن- 

فعالياته ملدة 7  اأيام.

 اأهميته: 

ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى امل����راأة 

ال�������س���ع���ودي���ة م����ن خ�����الل ال��ف��ن 

الت�سكيلي.

الفئة امل�شتهدفة:

 جميع الفئات املهتمة باملراأة، من 

ونقاد  وفنانني  ومثقفني  مفكرين 

للجمال  عا�سق  وجمهور  متذوقني 

الفني، والأهم  من  ومهتم بالوعي 

ذلك كله اجليل اجلديد من الفتيات 

الالتي يواكنب التطورات املت�سارعة 

وفق روؤية 2030.

نوعه

الزمان واملكان

يهدف المعرض 
لدراسة تطلعات المرأة 

والتعبير عن قضاياها

تكمن أهميته في 
تسليط الضوء على 

المرأة من خالل الفن 
التشكيلي

الفنانني والفنانات امل�شاركني من خارج 

اجلامعة ) ٦: ٣ رجال- ٣ ن�شاء(:

عبداهلل ادري�ض

فهد احلجيالن 

نا�سر الرتكي

تغريد البق�سي

جنالء ال�سليم

عالحجازي

الطالبات امل�شاركات من جامعة االأمرية 

الت�شاميم  كلية  عبدالرحمن-  بنت  ن���ورة 

وال���ف���ن���ون- ق�����ش��م ال��ف��ن��ون ال��ب�����ش��ري��ة ) ١٣ 

طالبة (:

اأنوار املن�سور 

اجلوهرة بخاري

ح�سه العطاوي 

ح�سه احلرابي 

روان املقبا�ض

رمي املباركي

عبري التومي

عائ�سة الهوميل 

غيداء العبالين

�ساره ال�سيبان

�سهد غ�سيان 

يفء الغامن

نوف العريني

عدد االأعمال امل�شاركة باملعر�س

الفنانني: ٢٥ 

الطالبات: ١٧

الجمايل: ٤٢
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الفني  املعر�ض  اإق��ام��ة  على  الإت��ف��اق  بعد 

التالية  اخلطوة  اإيل  انتقلنا  الفكرة،  وتنفيذ 

ولطاملا  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  التخطيط  اآل��ي��ة  وه���ي 

من  ت�سكيلها  مت  فنية  وجود جلنة  ا�ستدعت 

املخت�سني يف جمال  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

الفن والت�سميم من كلية الت�ساميم والفنون، 

حيث مت تر�سيحهن وفق خرباتهن املتميزة يف 

اإقامة املعار�ض الفنية، وهن:

الدكتورة ندى الركف نائبة مركز الأبحاث 

ودرا�سات  الجتماعية  البحوث  يف  الواعدة 

بنت  اإمي��ان  الدكتورة  اللجنة،  رئي�سة  امل��راأة 

بنت  حنان  الدكتورة  ع�سوا،  �سالمه  عبده 

بنت  فاطمة  ع�سوا،الدكتورة  الهزاع  �سعود 

بنت  م��روة  الدكتورة  ع�سوا،  حمدي  ح�سني 

حممد امل�سري ع�سوا.

وق����د مت و����ش���ع اخل���ط���وط االأول����ي����ة مل��ه��ام 

اللجنة الفنية، وهي:

يف  املتميزات  للطالبات  الور�ض  1.اقامة 
ق�سم الفنون الب�سرية يف جامعة الأمرية نورة 

بنت عبدالرحمن.

2. متابعة اأعمال الطالبات الفنية.
ال��ف��ن��ي  امل��ع��ر���ض  3. ال�����س����راف ع��ل��ى 

للطالبات.

4. ال�سراف على ت�سميم املعر�ض.
الفنانني  م��ع  والتن�سيق  ال����س���راف   .5

الت�سكيلني

تتناول  التي  اأعمالهمن  لعر�ض  ال�سعوديني   

املراأة.

املطبوعات  على  والتن�سيق  6.ال����س���راف 
والعالم

  (ت�سوير، فيديو).

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات :

االجتماع االأول: 

الثالثاء  ي��وم  الأول  اجتماعها  اللجنة  عقدت 

1439/7/17ه� ملناق�سة الآتي:
 •مهام جلنة املعر�ض الفني امل�ساحب للموؤمتر 

الأول لدرا�سات املراأة ال�سعودية.

•مقرتح لور�سة عمل م�ساحبة للموؤمتر (املراأة 
ال�سعودية احلا�سر وامل�ستقبل).

وكانت تو�سيات الجتماع كالآتي:

1.  تر�سيح  الطالبات املتميزات من امل�ستويات
الرابع، اخلام�ض، ال�ساد�ض، ال�سابع، الثامن من 

خالل العرو�ض النهائية للطالبات.

2. الختيار ح�سب التميز يف املجالت التالية: 
   (نحت، ت�سوير، طباعة).

3. حتديد عدد الطالبات على األ يزيد عددهن 
   عن 30 طالبة مق�سمة على امل�ستويات.

4. اإعداد منوذج امل�ساركة للمعر�ض من قبل 
   د. مروة امل�سري.

5. تاأكيد  موعد اإقامة الور�سة بعد ا�ستطالع
    راأي الطالبات مبا يتالءم مع ظروفهن.

6. اخ��ط��ار ال��ط��ال��ب��ات امل��رت���س��ح��ات لر���س��ال 
ال�سرية

الأبحاث  مركز  ل��الإدارة  والبورتفليو  الذاتية   

الواعد.

خطوات المعرض الفني:
اجتماعات اللجنة الفنية

*التمازج الثقافي والفني 
أهم ميزات المعرض

إنطالقه من الجامعة 
ينبئ بتحقيق رؤية 203

7.   التفاق على مقرتح الور�سة الفنية 
املقدم

من قبل د. اميان �سالمة، مع التعديل مبا 

يتالءم مع املعطيات.

املعر�ض من  لتنظيم  اق��رتاح فريق     .8
تر�سيح اللجنة.

االجتماع الثاين:

يوم  ال��ث��اين  اجتماعها  اللجنة  ع��ق��دت 

الربعاء 1439/8/2ه�  ملناق�سة الآتي:

اأواًل:  حتديد اأ�سماء الطالبات امل�ساركات

       والتوا�سل معهن للم�ساركة.

ث���ان���ًي���ا: حت��دي��د م��وع��د وم��ك��ان ال��ور���ض 

الفنية.

ثالًثا:  الطالع على مقرتح الور�سة بعد 

التعديل من قبل د. اميان �سالمة.

امل�ساركة  م��ن من���وذج  ال��ت��اأك��د  راب�����ًع�����ا:  

باملعر�ض من  قبل د. مروة امل�سري.

الفنانني  اأ���س��م��اء  مناق�سة  ���ا:   خ���ام�������شً

امل�ساركني في املعر�ض و�سبب اختيارهم.

وكيفية  املعر�ض  كتيب  ت�سميم  �شاد�ًشا: 

البدء يف التنفيذ.

من اأعمال الفنان نا�سر الرتكي



الور�شة االأوىل: 

الجتماعية  البحوث  يف  ال��واع��دة  الأب��ح��اث  مركز  اأق���ام 

الفني  للمعر�ض  الأوىل  التح�سريية  الور�سة  املراأة،  ودرا�سات 

ال�سعودية احلا�سر وامل�ستقبل« يوم  »املراأة  للموؤمتر  امل�ساحب 

بقاعة  2018م،   /4/28 املوافق  12 /8 /1439ه�  ال�سبت 

املراأة يف املكتبة املركزية.

حما�سرتني:  الأول  �سم  ق�سمني،  اإىل  الور�سة  انق�سمت 

»الن�سوية يف الفن؛ ما بني احلا�سر واخليال« تقدمي الدكتورة 

»نبذة تعريفية  الأخرى ف�سملت  اأما املحا�سرة  اإميان �سالمة، 

عن املركز ودوره يف ت�سليط ال�سوء على متكني املراأة يف جميع 

اجلوانب« قدمتها نائبة املركز الدكتورةندى الركف. 

اأما الق�سم الثاين فكانت عبارة عن جل�سة؛ »ع�سف ذهني 

ملناق�سة واقع املراأة ال�سعودية احلايل من منظور روؤية ٢٠٣٠ 

مروه  الدكتورة  اإ�سراف  حتت  امل�ستقبل«  يف  عليه  وما�ستكون 

م�ستويات  من  ملجموعات  الطالبات  تق�سيم  ومت  امل�سري، 

متت  حيث  امل��راأة،  يتناول  مبو�سوع  منها  كل  لتخرج  متلفة 

مناق�سة النتائج مع اأع�ساء اللجنة الفنية لتنتج عنها ت�سورات 

متعددة ومتنوعة تعرب عن املراأة، على هيئة ر�سومات، وتكوينات 

لتنفذ يف م�ساريع فنية.

من  املتميزات  الطالبات  التح�سريية:  الور�سة  وا�ستهدفت 

بجامعة  والفنون  الت�ساميم  كلية  يف  الب�سرية  الفنون  ق�سم 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، حيث ح�سرت الور�سة ثالثون 

اإىل  الرابع  امل�ستوى  من  ابتداًء  م�ستويات متلفة  من  طالبة 

امل�ستوى الثامن.

التي  الور�سة،  تنظيم  على  الفني  املعر�ض  جلنة  واأ�سرفت 

الفنون  ق�سم  ط��ال��ب��ات  م��ن  جمموعة  تعريف  اإىل:  ت��ه��دف 

الب�سرية، على جمال درا�سات املراأة العاملي، وجمهوداتها يف 

ال�ساحة الفنية، العاملية، والإقليمية، وفعاليات مركز الأبحاث 

بجامعة  امل��راأة،  ودرا���س��ات  الجتماعية  البحوث  يف  الواعدة 

الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، من اأجل توجيه اإبداعاتهم نحو 

املراأة ال�سعودية، وعك�ض دورها الريادي، والجتماعي، يف ظل 

التغريات الثقافية، واحل�سارية، حيث ان الفن له القدرة على 

ملهمة،  اإبداعية  اأفاق  اإىل  واملكانية،  الزمانية،  احلدود  عبور 

تخاطب العقل، واحلوا�ض، بهم�سات �سعرية ت�ستوطن ذاكرتنا 

اجلماعية. 

و�سوف تعر�ض الطالبات، نتاج اأعمالهم بالور�سة، يف معر�ض 

ال�سعودية  املراأة  عن  وامل�ستقبل،  للحا�سر  منظوًرا  يقدم  فني 

بالدرا�سات والأبحاث  الوعي  بلغة، و�سياغة فنية مبنية على 

الجتماعية يف جمال املراأة.

الور�شة الثانية:

اأقيمت الور�سة الثانية يوم ال�سبت 26/ 8/ 1439ه� املوافق 

12/ 5/ 2018م، بقاعة املراأة يف املكتبة املركزية باجلامعة.
انق�سمت الور�سة اإىل ق�سمني، الأول �سم حما�سرة بعنوان: 

»النحت يف الفن املعا�سر » بتقدمي من الدكتورة مروى امل�سري، 

اأما املحا�سرة الأخرى، فكانت عبارة عن ور�سة »حتليل �سوات 

(SWAT) لواقع املراأة ال�سعودية” والتي قدمتها نائبة املركز 

الدكتورة ندى الركف. 

وفيما بعد مت تق�سيم الطالبات من ق�سم الفنون الب�سرية، 

بنت  ن���ورة  الأم����رية  بجامعة  وال��ف��ن��ون،  الت�ساميم  كلية  يف 

للعمل  عبدالرحمن، لأربع جمموعات من م�ستويات متلفة، 

التي  والتحديات  الفر�ض،  ال�سعودية،  املراأة  واقع  على حتليل 

املراأة  واقع  يعك�ض  النتائج عن حتليل  اأ�سفرت  تنتظرها، وقد 

ال�سعودية، من وجهة نظر جيل يعي�ض تغريات �سريعة، وقفزات 

هائلة نحو متكني املراأة، وقد متت �سياغة الأهداف الناجتة 

تعك�ض  فكرة  منها  طالبة  كل  تبنت  والتي  �سوات،  حتليل  من 

�سيئاً من ذاتها كامراأة �سعودية، تعي�ض الو�سع الراهن، ومن ثم 

العمل على �سياغتها بخريطة ذهنية، للو�سول اإىل اختزال يف 

التعبري عنها ب�سدق، لتتج�سد يف عمل فني يف مراحل متقدمة 

للمعر�ض الفني. 

الور�س التح�شريية  للمعر�س الفني 

وقد مت عقد عدد من االجتماعات:

امل�ساركات  الطالبات  على  الإ���س��راف  ب�ساأن  اأوال:  

باملعر�ض: 

الأع�ساء  قبل  من  الطالبات  على  الإ�سراف  تق�سيم  مت 

وفق امل�ستويات الدرا�سية: امل�ستوى الثامن وال�سابع د. ندى 

�سالمه،  اإمي��ان  د.  واخلام�ض  ال�ساد�ض  امل�ستوى  الركف، 

امل�ستوى الرابع د. مروة امل�سري.

ومن ثم الجتماع ب�سكل نهائي لختيار الأفكار املتميزة 

واملتوافقة مع روؤية املعر�ض، ليتم الإ�سراف عليها لتظهر 

13 عمل تنوعت بني:  النهائية، وقد مت تر�سيح  بال�سورة 

التجهيز  النحت،  الفيديو،  الطباعة،  الت�سكيلي،  الت�سوير 

بالفراغ.

هذا بالإ�سافة لتفاق رئي�سة اللجنة  مع الطالبة رزان 

العتيبي من امل�ستوى الثالث من ق�سم الفنون الب�سرية، على 

ر�سم ملوك اململكة العربية ال�سعودية بخامة الفحم.

ثانيا: ب�ساأن اختيار الفنانني امل�ساركني:

 10 تر�سيح  مت  للجنة  الثاين  الجتماع  تو�سيات  وفق 

فنانني ( 5 رجال- 5 ن�ساء)، ومت التوا�سل معهم من قبل 

الدكتورة حنان الهزاع، حيث اأبدي �ستة فنانني موافقتهم 

فيما اعتذر اربعة منهم عن امل�ساركة.

ثالثا: اجتماعات ب�ساأن ت�سميم كتيب املعر�ض:

د  اختيار  مت  للجنة،  الثاين  الجتماع  تو�سيات  وف��ق 

فاطمة حمدي لت�سميم كتيب املعر�ض باأ�سلوب مبتكر من 

م�سمون املعر�ض الفني، ومت اعداد املحتوى من قبل رئي�سة 

اللجنة د. ندى الركف، واعداد الكلمات من قبل د اميان 

�سالمة ود حنان الهزاع.

حنان  د.  قبل  من  لالأعمال  املعلومات  حمتوى  اعد  و 

كما  للطالبات،  املقبا�ض  روان  والفنانة  للفنانني،  الهزاع 

بال�سكل  واإخراجها  الكتيب  �سور  على  املقبا�ض  اأ�سرفت 

املتنا�سب معه.

الفني  املعر�س  لت�شميم  والتنفيذ  التخطيط  مرحلة 

امل��وؤمت��رات يف جامعة  قاعة  االأ���ش��ود-  ال�شندوق  �شالة  يف 

االأمرية نورة بنت عبدالرحمن:

مت عقد اجتماع مع اجلهة امل�سممة واملنفذة للمعر�ض، 

واإع��داد  فكرته،  مع  يتالءم  مبا  الت�سميم  اآلية  ملناق�سة 

جمموعة من الت�سميمات لختيار الأن�سب منها. 

بالفنانني  ق�سمني، جزء خا�ض  اإىل  املعر�ض  تق�سيم   مت 

اأعمالهم، والطالبات  املراأة كعن�سر حا�سر يف  تناولوا  الذين 

امل�ساركات باأعمال تعرب عن املراأة احلا�سرة واملعاي�سة للواقع 

املعا�سر.

الراحل فهد  للفنان  الفنانني   تخ�سي�ض زاوية من ق�سم 

حلياته  الزمني  اخل��ط  لعر�ض    ، اهلل  رحمه   - احلجيالن 

الفنية بفكر فني حتت م�سمى جدارية (ع�سفور الربد.. فهد 

احلجيالن) من اعداد وت�سميم د. ندى الركف.

مع  يتنا�سب  مبا  (الأ�سود)  املعر�ض  جدران  األ��وان  حتديد 

جدران ال�سالة الأ�سا�سية.

 اعداد كامل التجهيزات لالأعمال الفنية: تعليق، �سا�سات 

عر�ض، اإنارة، قاعدات.

 حتديد اأماكن كلمات املعر�ض الفني مبا يتواءم مع تق�سيم 

املعر�ض.

تق�شيم املعر�س



4243

عبدهللا إدريس*

في قراءة تحليلية لمحتويات المعرض..

اشكالية التلقي كانت األكثر بروزًا..!!

َمت فيه محاضرات وبحوث  بمبادرة من جامعة األمي���رة نورة بالرياض، أُقيم مؤتمر عن الم���رأة، ُقدِّ
تخص المرأة الس���عودية، وإلى جانب هذا الحراك، وببادرة متميزة، نظمت د. ندى الركف المعرض الفني؛ 
لتجس���يد موضوع المرأة، حيث ش���ارك في المعرض عدد من الفنانين التشكيلين؛  ممن تناولوا موضوع 
المرأة بمفاهيم مختلفة، ورؤيا خاصة لكل فنان. من هؤالء فهد الحجيالن،  نجالء الس���ليم،  ناصر التركي، 
تغري���د البقش���ي، ع���ال حجازي، عب���د اهلل إدريس. إضافة إل���ى بعض الطالبات م���ن الجامعة. وأش���ير هنا إلى 

إطالق صفة فنانات؛ أكثر منهن طالبات، حيث حملت أعمالهن، عناصر إبداعية في مكوناتها وخاماتها.

ال
مق

كانت اأعمال الفنانات الطالبات، ذات املنهج 

لأع��م��ال  مغايرة  املعا�سر،  وال��ف��ن  املفاهيمي 

الفنانني املعروفني امل�ساركني باملعر�ض.

اإقامته.  خالل تواجدي باملعر�ض طوال فرتة 

لحظت اأن اإ�سكالية التلقي، كانت الأكرث بروًزا؛ 

من  لالأ�سئلة  عر�سة  املفاهمية  الأعمال  حيث 

ار املعر�ض. ومل تكن التاأويالت  املتلقني من  زوَّ

لدي املتلقي، تتوازى مع م�ستوى العمل. اأي�َسا مل 

تكن هناك اإجابات لدى اأ�سحاب الأعمال؛ مما 

زاد فجوة النف�سال بني العمل واملتلقي. مل يعد 

مثل هذا غريًبا اأو خا�ًسا بهذا املعر�ض؛ ولكنها 

الأعمال؛  كافة  ترافق  التي  املتواجدة،  الظاهرة 

خا�سة الفنون املعا�سرة.

بالرغم من مرافقة بيان لكل عمل، وهو ن�ٌض 

مفرت�ض، يالم�ض العمل من بعد، ويقرتب اأحياًنا 

من حمتواه، لكنه يبتعد كثرًيا؛ مما ين�سيء ن�ًسا 

اآخر، مفرت�ًسا، ومتخياًل، ومنف�ساًل.

اإي�سال  يف  املعاناة  تاأتي  ال��واق��ع،  ه��ذا  اأم��ام 

الثقافة  ون�سر  الأع���م���ال،  ه��ذه  مثل  حم��ت��وى 

الب�سرية. اإنها اإ�سكالية حتويل العمل الإبداعي 

اإىل فن ثقايف، فل�سفي،  وجودي،  علمي. اإنها 

طبيعة العمل املفاهيمي.

الذي  املعر�ض،  ملحتويات  عاجلة  ق��راءة  يف 

يف  افرتا�سي،  بن�ض  امل��راأة  مو�سوع  ي�ستح�سر 

الفنانات من طالبات اجلامعة؛ نكت�سف  اأعمال 

املفهوم  بني  متواجدة،  مفارقة  ثمة  هناك  اأن 

مما  بُنَْيتَه؛  وبني  العمل،  يتبناه  الذي  املفرت�ض 

يحدث كثري من التناق�ض يف اخلطاب الذي يتبناه 

املعر�ض، هو النقي�ض بني الظاهر والباطن، مما 

يدخل املتلقي يف حالت من الت�ساوؤلت واحلرية، 

وهو الذي تََعوَّد علي النموذج اجلاهز يف ذاكرته.

اأجد يف هذه احلالة، اأن اخلطاب يتحول اإىل 

�سفة التعليمي الو�سفي، متزًل الفكرة وق�سية 

من  النتقا�ض  الو�سع  مثل هذا  وليعني  املراأة. 

عدم  م��ن  ن��وع  مايخلق  ب��ق��در  الأع��م��ال؛  قيمة 

التوازي، بني العمل وبنيته الأ�سا�سية.

ي�سرد  الذي  الفرتا�سي،  املحتوى  واإ�سقاط 

ق�سية املراأة وم�ساكلها احلياتية، باإحالت للواقع 

املجتمعي؛ دون ن�سج املعنى بدللت تتبنى بنائية 

العمل احلقيقية، وحمتواه ال�سكلي واملو�سوعي.

احلياة  يف  امل����راأة  ق�سايا  ا�ستح�سار  عند 

الجتماعية، جند اأن الأعمال باملعر�ض، يتوالد 

الرتاكيب،  �سمن  داخلها،  من  املعني  ويتنا�سل 

اأنامل  اأجادتها  التي  وال�سياغات،  واخلامات، 

عملني  فهناك  وم��ه��ارة.   اقتدار  بكل  الفنانات 

خالل  م��ن  فكرتها  ��َدت  َج�����سَّ املقبا�ض،  ل���روان 

وال�سوت.   ال�سورة  بوا�سطة  امل��رئ��ي،  العر�ض 

فكرتها  حتقيق  بخاري،  اجلوهرة  وا�ستطاعت 

القما�ض،  من  ب�سياج  املحاط  الكر�سي،  ب�سكل 

علي �سكل غرفة مغلقة واإ�ساءات ملونة.

عمل  يف  منقولة،  ومقولت  عبارات  وج��اءت 

عبري التومي، لتعطي فكرة عن حماولة الو�سول 

للمحتوى.

موندريان، جند  لأعمال  خالل حماكاة  ومن 

اأنوار املن�سور، حتقق جزء من فكرتها يف الو�سول 

للنحت املتحرك، وهو جمال بحثها؛ لكنها تقدم 

وجت�سد األوان واأ�سكال موندريان، ب�سكل م�سيء 

ومركب ب�سكل متعامد ب�سكل راأ�سي.

مقارًبا  املحتوى  ج��اء  ال��غ��امن،  يفء  عمل  يف 

(الإ�سفنج)  للخامة  وكان  ال�سيء.  بع�ض  لل�سكل 

دوًرا يف حتميلها للمعنى، ف�ساحبة العمل اأرادت 

ملثالب  وامت�سا�سها  للمراأة،  دللت  تعطي  اأن 

م��ن خالل  احل��ي��اة،  وم�ساكل  ال��زم��ن  وع���رثات 

متت�ض،  كخامة  الإ�سفنج  طبيعة  مع  املقاربات 

ويف نف�ض الوقت رقيقة.

غ��ي��داء ال��ع��ب��الين، ي��اأت��ي ال�����س��وء ودللت���ه 

م�سروع  يف  تقدمها  التي  اأعمالها،  معظم  يف 

تخرجها، ويِف عملها باملعر�ض، ليكون جزء من 

التي  املبهرة،  الإ���س��اءات  تلك  وتركيبه.  العمل 

لكن  والت�ساوؤل.  الده�سة  لعملها  امل�ساهد  متنح 

دللة ال�سوء لي�ست فقط ملجرد الإدها�ض، فهو 

يتجان�ض ويتوافق مع طبيعة وتركيب العمل.

علي اجلانب الآخر من املعر�ض، حيث اأعمال 

جنالء  احل��ج��ي��الن،  فهد  امل��ع��روف��ني؛  الفنانني 

عال  الرتكي،  نا�سر  البق�سي،  تغريد  ال�سليم، 

حجازي، عبد اهلل اإدري�ض.

نُ�سجت اأعمال هوؤلء الفنانني، مب�سهد و�سكل 

يف  هواحلال  كما  تعبريية،  حالة  �سمن  امل��راأة 

اأعمال تغريد البق�سي؛ مما حقق روؤيا وا�سحة 

ابتعدت عال حجازي  بينما  للمعنى؛   ومبا�سرة 

اإيجاد دحالة  اأجل  املعني؛ من  ال�سيء يف  بع�ض 

رمزية. وا�ستغرق نا�سر الرتكي يف اإيجاد �سكل 

تعبريي، تارة باللون، واأخرى عرب �سكل حرويف، 

يحمل دللت احلروف.

وكان الحتفاء بالفنان الراحل فهد احلجيالن 

ب�سياغة  لعماله  العر�ض  ك��ان  حيث  مم��ي��ًزا؛ 

الركف  ندى  د.  الفنانة  مبتكر، قدمته  واأ�سلوب 

على �سكل جدارية.

�سبق  ن�سو�ض مكتوبة  الأعمال،  رافق عر�ض 

الفنانة  كتبت  �سوداء،  م�ساحة  وحتت  ن�سرها. 

ندى مرثية عن غياب الفنان.

وامل�ستقبل،  ال�سعودية احلا�سر  املراأة  معر�ض 

للخطاب  اجلديدة  التوجهات  حمتواه  يف  َحَمَل 

ظل  يف  واملجتمع،  الدولة  تتبناه  الذي  الثقايف، 

املتغريات التي جتتاح الواقع املجتمعي املحلي. 

عن  التعبري  يف  الأب��رز  والثقافة؛  الفنون  ولعل 

الواقع. وما يعي�سه املجتمع.

* كاتب وفنان ت�سكيلي

*عدم وجود إجابة من 
الفنانين أحدث فجوة 

بين العمل والمتلقي

*أعمال الطالبات 
كانت مغايرة ألعمال 
الفنانين المعروفين

*االحتفاء بفهد 
الحجيالن كان مميزًا
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1440/2/21ه�����،  الثالثاء  م�ساء  زرت   

املعر�ض امل�ساحب للموؤمتر الأول، ملركز الأبحاث 

الواعدة لدرا�سات املراأة، و�سعدت جًدا بالأعمال 

املحليني  الفنانني  اإب��داع��ات  من  راأيتها،  التي 

وطالبات جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، 

التي تعترب اأكرب منارة للمراأة يف العامل. واأتقدم 

خ�سيل  اآل  مها  الدكتورة  املركز،  مديرة  ل�سعادة 

اجلهود  على  المتنان،  بخال�ض  عملها،  وفريق 

واملعر�ض  املوؤمتر  لإقامة  بذلوها،  التي  الكبرية 

اإن  واع��ًدا  م�ستقباًل  للمركز  متمنًيا  امل�ساحب، 

�ساء اهلل.

د.أحمد بن حيدر الغدير 
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا

والبحث العلمي

هي  امل�ستقبل،  احلا�سر  ال�سعودية  املراأة    

روؤية فنية للتطور الذي تعي�سه املراأة ال�سعودية، 

هو تعبري عن النظرة الإيجابية للمراأة، ومكانتها 

ملهمًة،  فيها  راأت  التي  العربية،  الثقافة  يف 

و�سريكة حياة وبناء. 

يوؤكد تنظيم املعر�ض، على الدور الذي يوؤديه 

حيوية  ق�سايا  ع��ن  التعبري  يف  ال��راق��ي،  الفن 

بالتوفيق  ال��دع��وات  خال�ض  املجتمع.  يعي�سها 

وحتقيق الأهداف.

مها آل خشيل.
مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث 

الجتماعية ودرا�سات املراأة، جامعة الأمرية 

نورة بنت عبد الرحمن.

األف كلمة، هو عنوان  ال�سورة تغني عن    

يخت�سر ما�ساهدته من اأعمال فنية رائعة، لعدد 

من فناناتنا الت�سكيليات من حمرتفات وهاويات، 

�سكر  وروعتها،  بجمالها  تاأ�سرك  فنية  اأعمال 

على  امل�سرفة  ال��رك��ف،  ن��دى  للدكتورة  خا�ض 

املعر�ض، والقائمني عليه.

سليمان السالم
 كبري مذيعني.

امل�ساحب،  املعر�ض  بزيارة  اليوم  �سعدت    

ال�سعودية،  امل���راأة  ل��درا���س��ات  الأول  للموؤمتر 

اأن  على  تنم  والتي  املميزة،  بالأعمال  وتفاجاأت 

الفكرة  يف  وبراعة  كبري،  ح�ض  ذوات  الفنانات 

الأعمال  ك��رثة  املعر�ض  مييز  ومم��ا  والتنفيذ. 

قبل  الت�سكيلي؛  الفنان  ت�سد  والتي  املتميزة، 

جبار،  معر�ض مميز، جهد  العامة.  من  ار  ال��ُزوَّ

نتمنى اأن يتكرر هذا املعر�ض مرات عدة.

ناصر بن محمد الحبابي
فنان ت�سكيلي

   يف هذا امل�ساء اجلميل، ت�سرفت بح�سور 

هذا املعر�ض على هام�ض امللتقى، واملوؤمتر الأول 

لدرا�سات املراأة ال�سعودية احلا�سر امل�ستقبل، يف 

جامعة عريقة ومتميزة بفكر بنات الوطن... يف 

هذه الزيارة للمعر�ض، �ساهدت اأعمال ت�ستحق 

الوقوف اأمامها. ال�سكر والتقدير للقائمني على 

هذا املعر�ض واملوؤمتر، واأخ�ض بال�سكر والتقدير، 

وجلميع  جهودها،  على  الركف،  ندى  للدكتورة 

م�ساركني  م��ن  املعر�ض  ه��ذا  يف  ال��وط��ن  بنات 

وم�ساركات.

 أحمد السالمة
م�ست�سار يف الفنون والت�سميم

ال�سعودية     ت�سرفت بزيارة معر�ض املراأة 

للفنانني  مبهرة  اأع��م��ال  وامل�ستقبل  احلا�سر 

جامعة  طالبات  اأعمال  اأ�سعدين  و  والفنانات، 

والفكر  باحلياة  تنب�ض  اأع��م��ال  ن��ورة  الأم���رية 

خري  كانوا  عايل  معريف  م��زون  على  مرتكزه 

مثال ومنوذج للمراأة ال�سعودية دمتم يف ود.

عبدالناصر غارم
فنان ت�سكيلي

    لي�ض اأجمل من اأن نرى املراأة يف لوحات 

من  تنوع  املعر�ض  هذا  يف  والفنانات،  الفنانني 

بالطالع  �سعدت  والأدوات.  الروؤية  زاوية  حيث 

على جتارب كبار الفنانني والفنانات  والأعمال 

الأخرى للطالبات.

يوسف المحيميد
روائي وكاتب

ال�سعودية     ت�سرفت بزيارة معر�ض املراأة 

امل��راأة  معر�ض  ح�سور  امل�ساء،  ه��ذا  اأ�سعدين 

وامل�ساحب  وامل�ستقبل،  احلا�سر  ال�سعودية 

ال�سعودية،  امل���راأة  ل��درا���س��ات  الأول  للموؤمتر 

عبد  بنت  ن���ورة  الأم����رية  جامعة  يف  واملنعقد 

ج��ودة يف  من  راأي��ت  ما  اأبهرين  وق��د  الرحمن. 

امل�ساركة،  الأعمال  انتقاء  يف  والتميز  العر�ض، 

وبراعة التنظيم؛ مما يرثي ال�ساحة الت�سكيلية.

مما  الفعاليات؛  هذه  ت�ستمر  اأن  اأمتنى  كما 

يرثي ذائقة املجتمع، ويحقق تطلعات اجلمهور، 

وهلل اأ�ساأل التوفيق للجميع، ودمتم.

محمد السعوي

   املراأة ال�سعودية احلا�سر وامل�ستقبل.

فنية،  ل��ع��وامل  اأج���واء  م��ع  �سريعة  ج��ول��ة  يف 

الفن  ط��ال��ب��ات  م��ن  ملجموعة  واع���د  مل�ستقبل 

اآمل  راأي��ت  ملا  �سررت  اجلامعة،  يف  والت�سميم 

العمل واملثابرة خللق فٍن ع�سري نفتخر به.

عقيل عباس االوسي
فنان ت�سكيلي

   معر�ض موؤثر بب�ساطته ورقته كما املراأة.. 

جتولت بني الإبداعات الالتي حتكى عن املراأة 

وت�ستعر�ض املراأة و تفتخر باملراأة.. وفقكم اهلل 

و�سكرا لكل املبدعني �سواء رواد رحلوا اأو رواد 

نتبعهم. �سكرا للطالبات املبدعات اللواتي اأبرزن 

ايجابيه مب�سره... �سكرا للمنظمني وامل�سرفني. 

ريما آل الشيخ

رؤية ابداعية جسدت حضور المرأة
 في فضاءات اللوحة
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املراأة كمو�سوع فني، وكانت  الت�سكيلي يف جت�سيد  الفن  ا�سهامات  والفنانات  على  والفنانني  والأكادمييني  املهتمني  ال�سوء نخبة من  �سلط 

املح�سلة انطباعتهم القيمة خالل فعاليات املعر�ض الفني ( املراأة ال�سعودية احلا�سر وامل�ستقبل ) الذي احت�ستته جامعة الأمرية نورة خالل الفرتة 

١٥-٢١ /٢٠١٨/٢م، يف �سمن الفعاليات امل�ساحبة للموؤمتر الأول لدرا�سات املراأة ال�سعودية: 

امل�ساحب  الفني  باملعر�ض  ج��ًدا  ف��خ��ورة      

الفن؛  املراأة يف  ال�سوء على �سورة  واإلقاء  للموؤمتر، 

والطباعة،  الت�سكيلي،  الت�سوير  اأعمال  خالل  من 

يف  مهمة  اإ�سافة  ي�سكل  وال��ذي  املعا�سر،  والنحت 

اأ�سكال املعار�ض يف اململكة العربية ال�سعودية. اأمتنى 

اأن يتم عر�ض الأعمال امل�ساركة يف معار�ض خارجية؛ 

طالباتنا  ودع���م  امل��ع��ا���س��رة،  ال��ف��ن��ون  ثقافة  لن�سر 

املتميزات، خ�سو�ًسا طالبات امل�ستوى اخلام�ض من 

ق�سم الفنون الب�سرية. مع خال�ض �سكري للقائمني 

على املعر�ض واملوؤمتر. ومتنياتي لكم بالتوفيق

منال الحربي
اأ�ستاذ النحت امل�ساعد يف كلية الت�ساميم 

والفنون بالريا�ض

فعالية  اليوم، ح�سور  ي�سعدين يف هذا     

من  الغامن،  يّف  بنتي  وتكون  ه��ذه،  مثل  جميلة 

م�ساف  م��ع  امل��ع��ر���ض،  يف  امل�����س��ارك��ات  �سمن 

يف  لها  اأتطلع  العزيز.  وطني  يف  الفنانني  اأكرب 

حملًيا  متميزة  نحت  فنانة  تكون  اأن  امل�ستقبل، 

الركف،  ندى  الدكتورة  بال�سكر  واأخ�ض  ودولًيا، 

على ثقتها ومنحها الفر�سة لبنتي اجلميلة.

حصة الدخيل

تعبري  و�سدين  املعر�ض،  بزيارة  �سعدت     

خالل  م��ن  داخ��ل��ه��م؛  يف  ي���دور  عما  الطالبات 

احلما�ض  فيها  مل�ست  التي  املعرو�سة،  اللوحات 

يف  وم�ساركتهن  للبناء،  والن��ط��الق  والطموح، 

عو�ض  الإعالمي  امل�ست�سار  مع  عنها  احلديث 

القحطاين، الذي مل يكن اأقل مني حما�ًسا لهذه 

الروح امللمو�سة يف الأعمال.

أخوكم ياسر الجنيد
اإعالمي مهتم بال�ساأن الثقايف

   معر�ض اأكرث من رائع، �سكًرا للمنظمني، 

الفنانني  واأرواح���ن���ا. وج���ود  اأب�����س��ارن��ا  اأم��ت��ع��وا 

وح�سور  لهم،  �سكًرا  املعر�ض،  اأثمر  القديرين 

اأعمال الفنان فهد احلجيالن كانت رائعة..

حتياتي وتقديري جلامعة الأمرية نورة، التي 

�سابقت وانت�سرت، يف اأن تكون الأوىل يف دعم 

الفن والفنانني..

مها عسيري
اليوم ت�سرفت بزيارتي للمعر�ض الفني، الذي     

اأقيم يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن. املعر�ض 

كان جمياًل، بدرجة من اجلمال الذي اأخذين اإىل بحر 

من العمق، الذي ي�سفه عمق الواقع الفرتا�سي.

بكم  نفخر  ال��ق��ل��ب،  اإىل  ال��ق��ل��ب  م��ن  ل��ك��م  ���س��ك��راً 

وباأعمالكم، �سلمتم و�سلم تواجدكم واإبداعكم.

أخوكم ناصر الخالدي
�سناب تغطيات الريا�ض

   �سعدت ه��ذا امل�����س��اء اجل��م��ي��ل، ب��زي��ارة 

امل��ع��ر���ض امل�����س��اح��ب مل��وؤمت��ر درا����س���ات امل���راأة 

اأع��م��ال  م��ن  �ساهدت  م��ا  و���س��رين  ال�سعودية، 

الفنانات، �سيحملن م�ستقبل الفن الت�سكيلي يف 

الفنية  املنا�سبه  هذه  يف  ي�سعني  ول  امل�ستقبل. 

املبدعة، اإل اأن اأتقدم بال�سكر والتقدير للقائمني 

وعلى  املعر�ض،  لهذا  والتح�سري  الإع��داد  على 

راأ�سهم الدكتور ندى الركف،

الكرام يف  للزمالء  التقدير  اأزج��ي جل  كما   

اإدارة العالقات العامة -القلب الناب�ض للجامعة- 

املتميز  وتعاونهم  للفعالية،  تنظيمهم  ح�ض  على 

مع املنظمني من خارج اجلامعة، متمنًيا التوفيق 

للجميع.

الدكتور محمد الثبيتي
م�ساعد وكيل اجلامعة

   تلقيُت دعوة كرمية حل�سور املعر�ض الفني 

بجامعة نورة، وح�سرُت، ونظرُت، وا�ستمتعُت. هي 

خطوة ننتظر اأن تتلوها خطوات نحو خدمة املجتمع، 

املتمثلة يف تكثيف مثل هذه املنا�سط؛ الهادفة اإىل 

�سقل الذوق وتنمية امل�ساعر.

اأ�سكركم واأمتنى لكم التوفيق

أ.د. خالد عبد الكريم البكر
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    كم اأ�سعدين اأن اأ�سارك مع معر�ض املراأة 

الفنانني  م��ن  نخبة  م��ع  وامل�ستقبل،  احلا�سر 

الإجناز  هذا  اأبهرين  وكم  املتميزين،  والفنانات 

العظيم، الذي يت�سح منه جهد مبذول من طاقم 

التنفيذ، وعلى راأ�سهم الدكتورة مها اآل خ�سيل، 

والدكتورة ندى الركف،

اآمل اأن يتكرر هذا اجلمال �سنوًيا.

نجالء السليم
فنانة ت�سكيلية 

   دكتورة مها اآل خ�سيل ...  دكتورة ندى 

الركف ...

�سكًرا  اهلل،  وفقكم  �سكًرا،  ال�سماء،  بحجم 

على الإبداع، �سكًرا على املعر�ض الناجح، �سكًرا 

العامة.  العالقات  اإدارة  التعاون.وم�سرف  لروح 

بخدمتكم وفقكم اهلل،

اخوكم خالد اليمني
مدير اإدارة العالقات العامة بجامعة الأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن

وفاة  خ��رية،  لبذرة  ولدة  الآلم  بع�ض     

اأملًا، واأ�سبحت اأماًل، رحمه اهلل.   والدي كانت 

عن  موؤثرة  ق�سة  ذات  وجدارية  اأعمال  وجود 

بني  امل���راأة  يف  احلجيالن،  فهد  للفنان  �سرية 

املا�سي واحلا�سر، اأثرى هذا املعر�ض ال�سعودي 

مبعايري عاملية، مل�ست قلبي جميع الأعمال يف 

املعر�ض، وهذا يدل على دقة النتقاء للفنانني، 

القائمني،  ولكل  ل��ِك  �سكًرا  الركف،  ن��دى  د/ 

اأينما ُزِرَعت؛ تزهر،  جعلك اهلل �سجرة مثمرة 

اأح�س�ست بروح والدي من جديد ب�سببك، لِك 

كل الحرتام واحلب والتقدير.

عهد فهد الحجيالن

   اأتقدم بوافر ال�سكر والتقدير، للدكتورة 

اإجناح هذا  �ساهم يف  الركف، وجميع من  ندى 

املعر�ض الأكرث من رائع، واأمتنى لكم املزيد من 

اأمل  اإن �ساء اهلل، على  التميز والرقي والنجاح 

تكرار هذه املبادرة.

عبد الرحمن فهد الحجيالن

   م�ساركتي مع جامعة الأم��رية نورة، هي 

اأول م�ساركة يل معهن، اأحببت فكرة متازج الفن 

الت�سكيلي بالثقافة، واللغة، والأدب، ودور املراأة 

وجمالية  اجتماعية  ر�سالة  فالفن  خالله.  من 

الفني  املعر�ض  اأقّدم من خالل  بعد.  ملا  وتاريخ 

)نوافذ  بعنوان  ج��داري��ة   للموؤمتر،  امل�ساحب 

زرقاء(، املا�سي الذي اأغلقت درفات اأبوابه على 

مندجًما  املعر�ض  كان  الأم��ل.  مفتوح..  حا�سر 

ومن�سجًما، تالقت فيه اأعمالنا باأعمال طالبات 

ق�سم الفنون، حيث خرجت بفكرها عن الطرق 

ح��وارات  يف  بنا  واحتكت  ال�سائدة.  التقليدية 

للذكرى. هذا احلا�سر  ال�سور  والتقطنا  لونية، 

بهذا  م��ع��ر���ض  حتقيق  يف  وال��ع��زمي��ة  امل�����س��رق 

�سكل  من  اأك��رث  يف  تواجدنا  ال��راق��ي،  امل�ستوى 

. ت�سكيلي؛ هو ن�سر لإبداعات املراأة. �سكًرا لَُكنَّ

عال حجازي
فنانة ت�سكيلية

 

ال�سعودية  امل��راأة  معر�ض     مب�ساركتي يف 

احلا�سر وامل�ستقبل، الذي �ساحب املوؤمتر الأول 

لدرا�سة املراأة ال�سعودية، يف �سرح جامعة الأمرية 

بني  للجمع،  مهمة  وم�ساركة  فكرة  كانت  ن��ورة، 

والذي  امل��راأة،  عن  والب�سرية  النظرية  البحوث 

متيز يف اإبراز اأهمية املراأة يف بناء املجتمع.

اأكمل  على  ك��ان  امل�ساحب  الفني  املعر�ض   

وجه، من بداية تن�سيق امل�ساركات مع الفنانني، 

اإىل ا�ستقبال املهتمني والزائرين. كانت احتفالية 

رائعة من ح�سور، وعر�ض، وا�ستقبال؛ دارت يف 

اأروقة املعر�ض كثري من النقا�سات حول الأعمال، 

والتي كانت حتوي �سورة املراأة باأعني الفنانني، 

التي ُعِر�َسْت من خالل لوحاتهم.

اأ�سكر كل   با�سمي وا�سم زمالئي امل�ساركني، 

من قام و�ساهم يف تنظيم، وتن�سيق، واحتواء هذا 

احلدث املهم، لنا كفناين مركز الأبحاث الواعدة 

يف البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة، بقيادة 

نائبة املركز الدكتورة ندى الركف، وع�سو اللجنة 

الفنية الدكتورة حنان الهزاع، على ما بذلوه من 

جهود لإجناح املعر�ض، وال�سكر مو�سول لل�سرح 

العلمي املهم بجامعة الأمرية نورة..

ناصر التركي
فنان ت�سكيلي

 

   املعر�ض الفني “املراأة ال�سعودية احلا�سر 

حتى  ا�ستمر  1440/2/15ه������،  وامل�ستقبل” 

�سمن  وذلك  1440/2/21ه�  املوافق  الثالثاء 

لدرا�سات  الأول  للموؤمتر  امل�ساحبة  الفعاليات 

املراأة ال�سعودية، والذي اأقيم يف مركز املوؤمترات 

 ... الرحمن  عبد  بنت  ن��ورة  الأم���رية  بجامعة 

ال�سوء  �َسلََّط  والذي  املعر�ض،  رائع هدف  جًدا 

على اإ�سهامات الفن الت�سكيلي يف جت�سيد املراأة 

الفني  العمل  يف  للنظر  امللفت  ومن  كمو�سوع. 

املتكامل، هو التعبري الذاتي جليل من الفنانات 

الواعدات، واإخراج عمل متكامل من حيث املواد 

اأ�ستهدف  وقد  امل��راأة.  ر�سالة  وم�سمون  الفنية، 

مفكرين  من  بالفن  املهتمني  كافة  املعر�ض  هذا 

ومثقفني.. ولقد اأ�ساف للمعر�ض قوة تواجدهن 

بني اأعمال فنية ت�سكيلية وت�سويرية، من فنانني 

رائعة،  جًدا  املعر�ض  فكرة  وكانت  م�سرمني. 

الفني،  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��م��ازج  اإىل  ه��دف��ت  وال��ت��ي 

طالبات  من  الإب��داع��ي��ة  امل�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

ومب�ساركة  باجلامعة،  والفنون  الت�ساميم  كلية 

متميز  وعر�ض  والفنانات،  الفنانني  من  نخبة 

)رحمه  احلجيالن  فهد  الراحل  الفنان  لأعمال 

اهلل(. وختاًما اأ�سكر جهود جميع القائمني على 

املعر�ض، باإقامته يف جامعة متميزة، وبفكر بنات 

من  لعدد  الرائعة،  العمال  مل�ساهدة  الوطن، 

واملحرتفات.  الواعدات  الت�سكيليات  الفنانات 

ل��ذل��ك اأمت��ن��ى اأن ي��ك��ون ه���ذا امل��ع��ر���ض م��ث��اًل 

للمعار�ض امل�ستقبلية يف جميع اجلامعات، �سواًء 

وزارة  والتي نطمح من  اأو اخلارجية.  الداخلية 

الكفاءات  هذه  على  ال�سوء  ت�سلط  اأن  الثقافة، 

املخرجات  يف  امل��ب��دع��ة  والإ���س��راف��ي��ة  الفنية، 

النهائية. حتياتي ل�سعادتكم

د عواطف القنيبط
فنانة ت�سكيلية 

بنت  ن���ورة  الأم����رية  جامعة  احت�سنت     

ال�سعودية  )املراأة  الفني  املعر�ض  الرحمن،  عبد 

احلا�سر وامل�ستقبل(، وامل�ساحب للموؤمتر الأول 

الفنانني  من  نخبة  به  و�سارك  املراأة،  لدرا�سات 

والفنانات الكبار، وعدد من طالبات وخريجات، 

الب�سرية،  الفنون  والفنون ق�سم  الت�ساميم  كلية 

ويقدم املعر�ض الذي لقي اإقباًل وتفاعاًل كبرًيا 

من الزوار، اأعمال فنية ت�سكيلية، انت�سرت على 

م�ساحة املعر�ض، جمعت بني الأ�سالة والإبداع، 

ومتثل ح�سور املراأة ال�سعودية يف الفن الت�سكيلي، 

كما تعالج الأعال الفنية ق�سايا املراأة املختلفة. 

وتتبنى جامعة الأمرية نورة هذا احلراك الفني 

الثقايف؛ لرتتقي بذائقة املجتمع، وذلك بت�سليط 

التي  الفنية،  الجتاهات  من  عدد  على  ال�سوء 

�سمها املعر�ض بني جنباته، فجاء هذا املعر�ض 

وكاأنه  املراأة،  لدرا�سات  الأول  للموؤمتر  م�ساحًبا 

ي�سلط ال�سوء على املراأة ال�سعودية، وما و�سلت 

اإليه يف جمال الفنون الت�سكيلية. ول يفوتنا يف 

هذه الأ�سطر الب�سيطة، اأن ننوه مبا و�سلت اإليه 

طالبات ق�سم الفنون الب�سرية، بكلية الت�ساميم 

والفنون، من اإبداع، جتاوز حدود املكان والزمان، 

�سدًقا، لقد قدمن فًنا راقًيا مبعنى الكلمة. ناأمل 

اأن ي�ستمر هذا املوؤمتر �سنوًيا، على اأن ت�ساحبه 

معار�ض فنية بنف�ض الرقي والإبداع.

احلا�سر  ال�سعودية  امل��راأة  معر�ض     

الأول  ل��ل��م��وؤمت��ر  امل�����س��اح��ب  وامل�ستقبل، 

لدرا�سات املراأة ال�سعودية.  هو روؤية اإبداعية 

املراأة يف ف�ساءات  وفنية، ج�سدت ح�سور 

يف  ال�سعودي،  الفن  يف  الت�سكيلة  اللوحة 

اإبداعات  من خالل  متميز،  اإبداعي  قالب 

والطالبات  والفنانات،  الفنانني  من  كوكبة 

تبادل  يف  م�ساركتهن  �ساهمن  املتميزات، 

اخل����ربات واإب������راز امل���واه���ب. ك��م��ا متيز 

اأهميته  املتميز. وتكمن  املعر�ض باحل�سور 

الفنان  بني  الإب��داع��ي  احل��وار  ت�سكيل  يف 

التجربة  اإث��راء  �ساهم يف  وال��ذي  واملتلقي، 

الإبداعية؛ مما دفع نحو حراك ثقايف فني، 

ال�ساحة  الإبداعية، يف  ال�سورة  ل�ستكمال 

الثقافية والفنية يف اململكة.

خلود عسيري
اأ�ستاذ الر�سم والت�سوير الت�سكيلي امل�ساعد

كلية الت�ساميم والفنون

  املعرو�سات رائعة مبعنى الكلمة، وحققت 

الهدف من املعر�ض، عن طريق اختيارها بدقة. 

الكبار  الفنانني  من  ومتلف  كبري  عدد  وجمع 

واملخت�سني، ولكن مل يخُل من فنانني يف بداية 

م�سداقية  يو�سح  وذل���ك  ال��ف��ن��ي.  م�����س��واره��م 

اأ�سماء  وراء  فقط  يبحث  ل  حيث  امل��ع��ر���ض، 

الفنانني؛ بل يبحث عن العمل الذي يحمل ر�سالة 

املعر�ض  ترتيب  وهدفه.  املعر�ض  ويخدم  قوية، 

بطريقة �سينمائية؛ زاد الفكرة قوة، و�ساعد على 

من  حتمله  وم��ا  فني،  عمل  كل  ر�سالة  اإي�سال 

اأي�ًسا  املكان جماًل.   زاد  اأي�ًسا  معاين عميقة، 

ولفت  اللوح،  حاجز  ك�سر  املج�سمات،  عر�ض 

من  بريًقا  اأ�ساف  مما  جيدة؛  بطريقة  النظر 

املعر�ض يف  للمعر�ض، وزاده احرتافية.  التوازن 

مراده  وحقق  ناجح،  معر�ض  باأنه  اأرى  املجمل، 

بطريقة راقية.

وداد آل عبده
طالبة يف ق�سم الفنون الب�سرية - امل�ستوى ال�ساد�ض

لوحة جت�سد روؤية الفنان عبداهلل اإدري�ض للمعر�ض الفني

د. مريم بنت محمد العمري
اأ�ستاذ الطباعة امل�ساعد، بق�سم الفنون 

الب�سرية بكلية الت�ساميم والفنون
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أولى معرض المرأة السعودية 
الحاض���ر والمس���تقبل, اهتمام���ًا بنش���ر 
ف���ي  الفني���ة  المع���ارض  إقام���ة  ثقاف���ة 
وف���ق   الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
تبل���ور  من���ذ  مح���ددة,  اس���تراتيجيات 
الفك���رة, التخطي���ط, التنفي���ذ, اإلخ���راج, 
الف���ن,  لنهض���ة المجتم���ع م���ن خ���الل 
فه���و رس���الة لتبيان م���دى ال���دور الهام 
للفن التشكيلي في نمو وارتقاء فكر 
و احس���اس المتلق���ي لجمي���ع ش���رائح 
المجتم���ع, ومدى ارتباط الف���ن بالواقع 
عل���ى  الض���وء  وتس���ليط  المعاي���ش 

المحيط البيئي.
فانطالق���ة هذا المعرض م���ن الجامعة 
التي تحتضن جيل الشابات الواعدات, 
وتهتم بالف���ن, لبادرة راقي���ة واعية نحو 
مستقبل ينبئ بتحقيق رؤية المملكة 

.2030

ش�كرا بحب وجمال ل���كل من 
س���اهم في ظهور المعرض بالشكل 
ال���ذي يلي���ق بجامع���ة األميرة ن���ورة بنت 

عبدالرحمن.

د. ندى الركف
امل�سرف العام على املعر�ض الفني

خاتمة
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