عنوان الورقة :
رؤية يف جناحات ملتقى القافلة النسائي

مقدمتها :
األستاذ ة /وفاء بنت سعد القروني

اْطًكت قافً ١ارتري َع َطًع عاّ ٖ1420ـ ٜطريٖا ثً َٔ ١أبٓاٖ ٤را ايٛطٔ املبازى أُِٖٗ غإٔ
زتتُعِٗ فكاَٛا ٜٗدف ٕٛإىل تعصٜص ايفطا ٚ ٌ٥ايك ِٝايطٝب ١اييت ٜٓعِ بٗا حبُد اهلل أٌٖ بًدِٖ  ٚقد
اْبجكت يف بداٜاتٗا نٓػاط َٔ أْػط ١املسنص ايصٝف ٞباملعٗد ايجاْ ٟٛايتجاز ٟبايدَاّ بايتعاَ ٕٚع إداز٠
َهافخ ١املددزات إىل إٔ اضتكًت يف عاّ ٖ1425ـ ٚ ٚاصًت َطريتٗا بإغساف َباغس َٔ فط ١ًٝزٝ٥ظ
ستانِ املٓطك ١ايػسقٚ ١ٝقت٦ر ايػٝذ عبد ايسمحٔ بٔ ستُد آٍ ايسقٝب اير ٟتسأع أ ٍٚزتًظ إداز ٠هلا
إبإ حتٛهلا إىل مجعَ ١ٝطتكً ١تابع ١يٛشاز ٠ايػ ٕٚ٪ا٫جتُاع ١ٝباضِ مجع ١ٝقافً ١ارتري يًددَات
ا٫جتُاع ١ٝيف عاّ ٖ1429/9/22ـ ٜٚسأع زتًظ إدازتٗا حايٝا فط ١ًٝايػٝذ ٜٛضف ايعفايل ْا٥ب زٝ٥ظ
ستهُ ١ا٫ضتٓ٦اف باملٓطك ١ايػسق ٚ, ١ٝبتٛفٝل َٔ اهلل يكٝت طٛاٍ ٖر ٙايطٓني دعِ صاحب ايطُٛ
املًه ٞا٭َري ستُد بٔ فٗد آٍ ضعٛد أَري امل ٓطك ١ايػسقٚ ١ٝمسْ ٛا٥ب٘ ا٭َري جً ٟٛبٔ عبد ايعصٜص بٔ
َطاعد آٍ ضعٛد .
ٚقد اضتُست َٓر اْط٬قتٗا تػر ايطري ضت ٛأٖدافٗا ٜكٛدٖا ٜٚػازى يف َطريتٗا أنجس َٔ أيف
ٚمخطُاَ ١٥تطٛع َٚتطٛعٚ ١ميدٖا بايصاد اي٬شّ مجع َبازى َٔ زجاٍ ا٭عُاٍ  ٚامل٪ضطات املاضتَٔ ١
خ ٍ٬دعِ ضد  ٞنإ ي٘ بعد اهلل أععِ ا٭ثس يف ايٓجاحات اييت حتككت َٔ خ ٍ٬بساَج مجاٖري١ٜ
اشداْت بٗا املٓطك ١ايػسق ١ٝعرب ضٓٛات فهإ َٓٗا شت ِٝايػباب ايرتفًَٚ ٞٗٝتك ٢أغباٍ ايكافًَٚ ١طري٠
ايكافً ٚ ١املًتك ٢ايرتب ٚ ٟٛنإ ٫ ٚشاٍ َٔ أبسشٖا ًَتك ٢ايكافً ١ايٓطا ٞ٥اير ٟأمت ايعاّ املاض ٞعاَ٘
ايعاغس.
ٖرا ٚقد بسش ًَتك ٢قافً ١ارتري ايٓطا ٞ٥نأضدِ بسْاَج َٔ بساَج قافً ١ارتري ٚاملٛج٘ يػسعت١
َٔ أِٖ غسا٥ح اجملتُع  ٖٞٚاملسأ ٠حٝح ٜطتٗدفٗا طفًٚ ١فتاٚ ٠اَاً َٛظف ١ا ٚزب ١بٝت بٌ اضتٗدف حت٢
ايعاَ٬ت يف املٓاشٍ نُا اضتٗدف غري ايٓاطكات بايعسبٚ ١ٝحت ٢غري املطًُات.
بدأ ًَتك ٢ايكافً ١ايٓطا ٞ٥يف عاّ ٖ1423ـ حٝح قاَت عً ٘ٝطتبْ َٔ ١طا ٤اجملتُع املٗتُات بص٬ح
ا٭ضس ٠خاص ١املسأ ٠٭ْٗا ايسنٝص ٠ا٭ضاض ١ٝيص٬ح ٚبٓا ٤ا٭َٚ ,١نإ ذيو بايتعا ٕٚايٛثٝل َع إداز٠
اإلغساف ايٓطا ٞ٥ملدازع مجع ١ٝحتفٝغ ايكسإٓ ايهس ِٜبايدَاّ حٝح أَد املًتك ٢مبا يد َٔ ٜ٘تٓعُٝات
َ٪ضط ١ٝنإ هلا ا٭ثس ايعع ِٝبعد تٛفٝل اهلل يف تطدٜد َطري ٠املًتك٢
إٕ اصتاشات املًتك ٢ايٓطا ٞ٥عًَ ٢د ٣عػس ضٓٛات اْبجكت َٔ زٚ ١ٜ٩اضخ ١املعامل ٭ٖداف ستدد٠
 ٚزاق ١ٝاضتكتٗا َٔ قَٓ ِٝبجك َٔ ١غسعٓا ايطُح ايكِٜٛ
ايس: ١ٜ٩
( إٔ ْه ٕٛايربْاَج ايٓطا ٞ٥ايسا٥د يف تُٓ ١ٝق ِٝا٭ضس ٠ا٫ظتاب)١ٝ
ايسضاي: ١
( تُٓ ١ٝايك ِٝا٫جتُاع ١ٝا٫ظتاب َٔ ١ٝخْ ٍ٬ػس  ٚتعصٜص املباد ٚ ٨املفاٖ ِٝايصخٝخ, ١بأضايٝب
إبداعٚ ١ٝمبٗٓ ١ٝعاي ١ٝبايتعاَ ٕٚع ناف ١ايكطاعات اذته ٚ ١َٝٛا٭ًٖ)١ٝ

ايك: ِٝ
-

محا ١ٜاجملتُع :
ْتخٌُ َطٚ٪ي ١ٝجتا ٙزتتُعٓا بتطدري مجٝع أْػطتٓا رتدَت٘ ٚاملطاُٖ ١يف احملافع١
عً َٔ ٘ٝا٭فهاز ٚايطًٛنٝات ايطًب.١ٝ

-

تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس: ١ٜ
ُْٗتِ بايعاًَني َعٓاْٚ ,كدّ هلِ ايفسص املتهاف ١٦يتطٜٛس َعازفِٗ َٗ ٚازاتِٗ.

-

زٚح ايفسٜل :
ْ َٔ٪بأُٖ ١ٝايعٌُ ادتُاعٚ ,ٞإٔ ْعٌُ نفسٜل ٚاحد يتخكٝل أٖداف قافً ١ارتري.

-

ادتٛد: ٠
ْ َٔ٪بأُٖ ١ٝاإلتكإ  ٚايتُٝص يف أدا ٤أْػطتٓا.

-

اإلبداع :
ضتسص عً ٢تٓفٝر أْػطتٓا بأضايٝب ممتعٚ ١إبداع.١ٝ

ا٭ٖداف :


تكد ِٜفعايٝات  ٚبساَج تسبٚ ١ٜٛتدزٜب ٚ ١ٝتسف.١ٝٗٝ

 تأٖ ٌٝنٛادز بػس ١ٜيعٌُ تطٛع٪َ ٞضط ٞبهفا ٚ ٠٤فاعً.١ٝ
 تػجٝع زٚح اإلبداع  ٚا٫بتهاز.
 حتكٝل ايتعاَ ٕٚع ناف ١ايكطاعات اذته ٚ ١َٝٛا٭ًٖ.١ٝ
ْ ػس املفاٖ ِٝايصخٝخ ١عٔ املسأٚ ٠ا٭ضسٚ ٠ا٭خ٬م اإلض.١َٝ٬
ٚ قا ١ٜاجملتُع َٔ ا٭خطاز ايفهس ١ٜاملٓخسف.١
 تٓٛع املٛازد يتخكٝل ايتُ ٌٜٛايرات.ٞ

ٚتتٓٛع بساَج املًتك ٢ايٓطا ٞ٥بتٓٛع أٖداف٘ فٝكدّ ايرباَج ادترابٚ ١املتعدد ٠حتت ضكف ٚاحد حٝح
جتد ايصا٥س ٠احملاضسات ايتٛج َٔ ١ٝٗٝاملػاٜذ ٚاملدتصني نُا جتد املعازض اييت تكدّ َطتًصَات
املسأٚ ٠املطاعِ املتٓٛع ١املرام أَا ايصػريات فًٗٔ عامل املسح ٚف ٘ٝاملطابكات ايػٝكٚ ١ا٭يعاب
اذتُاض ١ٝميطني ايطاعات نأْٗا دقا٥ل َٔ ضسع ١اْكطاٗ٥ا ٚا٭زنإ املً ١ْٛاييت تصٓع ف٘ٝ
بأْاًَٗا املبدعَ ١ا تػا َٔ ٤أعُاٍ فٓٚ ١ٝبعض ا٫زنإ ايدع ١ٜٛبطٝط ١ايًػ ١ضًٗ ١املعاْ ٞيتتعًِ فٗٝا
اِٖ َاحتتاج٘ َٔ اَٛز دٜٗٓا.
ٚتبك ٢ايصا٥س ٠تتج ٍٛبني بساَج املًتك ٢فٗ ٞبني دٚزات أضسٚ ١ٜأخس ٣يًفتٝات ٚبساَج اضتػاز ١ٜتتُٝص
بارتصٛصٚ ١ٝايطسٚ ١ٜأزنإ تجكٝف ١ٝعٔ املددزات ٚا٭َساض ايطاز ١ٜنُا تطتُتع باملٗسجاْات
املٓٛعَ ١جٌ َٗسجإ ايػراٚ ٤ايطبٝعٚ ١ا٭ْاٌَ املبدع ١حٝح جتسَ ٣طابك ١يف أمجٌ زضِ ٚعٌُ فين
ٚأمجٌ تٛاٚ ِ٥أمجٌ نعهْٓ ٫ٚ ١ط ٢ادتدات حٝح ٜعػٔ يف زنٔ ايػعبٝات عبل املاض ٞبطعُ٘

ٚشٚ ٜ٘نإ يًعاَ٬ت يف املٓاشٍ ْصٝب حٝح ٜتٛجٗٔ إىل ٚاح ١املػرتبات يتتعًِ املطًُ َٔٗٓ ١أَٛز
دٜٗٓا ٚتتعسف ايػري َطًُ ١عً ٢اإلضٚ ّ٬مساحت٘ ٚيف نٌ  ّٜٛتطًِ زتُٛع ١بفطٌ اهلل.
ٚختتِ َٜٗٛا بايطخب ايهبري عً ٢جٛا٥ص ق ١ُٝيًهباز ٚايصػاز َجٌ املطابذ ٚا٫جٗص ٠ايهٗسبا١ٝ٥
ٚايتكٓٚ ١ٝاطكِ ايرٖب ٚ....غريٖا نجري.
ٖرا ايتٓٛع بتٛفٝل اهلل ٚفطً٘ انطب املًتك ٢نجاف ١اإلقباٍ حت ٢يٝتجاٚش عدد اذتطٛز 300000
خ ٍ٬ضت ١أٜاّ.

أضباب ايٓجاح بتٝطري اهلل ٚتٛفٝك٘ أ ٚ ً٫ٚآخساً:
-

ٚفسَٚ ٠طت ٣ٛا٭خٛات املػازنات يف تٓع ِٝاملًتك ٢حٝح ٜتجاٚش عددٖٔ َ 050تطٛع َٔ ١مجٝع
ا٭عُاز َٓٗٔ اذتاص٬ت عً ٢ايػٗادات ايعًٝا يف عدد َٔ ايتدصصات  َٔٗٓٚادتاَعٝات َٔ
َٛجٗات تسبٜٛات َٛٚجٗات اجتُاعٝات ٚإعَٝ٬ات ٚأنادميٝات ثِ ايطايبات َٔ مجٝع املساحٌ
ايدزاض ١ٝحٝح ظتدٕ َتع ١تفٛم َتع ١ايصا٥سات تًو َٖ ٞتع ١ايبرٍ ٚايعطا.٤

-

اذتسص عً ٢تدزٜب املػازنات يف ايفرت ٠ايطابك ١يًًُتك ٢عًَٗ ٢ازات ايتدطٝط ٚإداز ٠ايفسم
ٚنٌ املٗازات اييت عتتاجٗا ايعٌُ ايتطٛع.ٞ

-

نجري َٔ املػازنات ٖٔ َٔ بٝت ٚاحد فتأت ٞا٭ّ ٚبٓاتٗا ايهبريات ٚايصػريات فترتاٚح أعُاز
املػازنات َٔ  00ضٓ ١إىل ارتُظ ضٓٛات.

-

تٛفس ارتدَات يًُػازنات َٔ َٛاص٬ت َٔ ٚإىل املًتكٚ ٢حطاْ ١٭طفاهلٔ ٚٚجب ١ايعػا.٤

-

ثبات املػازنات يف َٛاقعٗٔ يطٓٛات عدٜد ٠مما ضاِٖ يف تطٜٛس ايعٌُ.

-

َٓاضب ١املهإ َٔ حٝح ايتٛضط بني ارترب ٚايعٗسإ ٚايدَاّ ٚنرايو تٛفس ارتصٛص ١ٝايتاَ١
ٚضع ١املهإ ٚإَهاْ ١ٝتػه ً٘ٝحطب ايرباَج املكدَ.١

-

تصُ ِٝخسٜط ١تفص ١ًٝٝملٛقع املًتك ٢حتدد فٗٝا املٛاقع اإلدازٚ ١ٜاملسافل َٛٚاقع ايفعايٝات.

-

ٚجٛد ايداعُني َٔ أفساد ٪َٚضطات َاضت.١

-

ٚجٛد غسانات َع جٗات حهٚ ١َٝٛخريَ ١ٜجٌ َهافخ ١املددزات ٚادتُع ١ٝارتري .١ٜيتخفٝغ
ايكسإٓ َٚسانص ا٭حٝاٚ ٤غريٖا َٔ ادتُعٝات ارتريٚ ١ٜاملهاتب ايتعا.١ْٝٚ

-

تٛفس ارتدَات يًصا٥سات َٔ أَ ٚضٚ ١َ٬خصٛص ٚ ١ٝضكٝا املاٚ ٤إفطاز ايصاُ٥ات زتاْا.

-

اذتسص عً ٢زاح ١ايصا٥سات بتٛفري َٛاقع يًجًٛع ٚأخس ٣يًصَٛٚ ٠٬اقع يًجًٛع ٚقت ا٭نٌ
ٚغسب ايكٗ.٠ٛ

-

جٛد ٠ايرباَج ٚجتددٖا عاَا بعد عاّ َع ايتٓٛع ٚايفا٥د ٠حٝح ٜتُٝص املًتك ٢بتٓٛع بسازت٘  ٖٛٚأَس
مل ٜأت جصافاً  ٚمل ٜهٔ ْاغ ٧فكط عٔ ايسغب ١يف إتاح ١ايفسص ١يإلبداع ٚ-إٕ نإ ٖرا
َكصٛد ٫ ٚغو ٚ-يهٔ ٖرا ايتٓٛع جاٚ ٤فل ز ١ٜ٩تسنص عً ٢إٜصاٍ زضاي ١املًتك ٚ ٢حتكٝل
أٖداف٘ ٚملصٜد َٔ ايتٛضٝح ْبني ايتاي:ٞ
ٜ oطتخطس ا٭خٛات املعٓٝات بايتدطٝط يًرباَج ( إداز ٠ايرباَج ايدع-١ٜٛإداز ٠ايع٬قات ايعاَ١
ٚاإلع-ّ٬إداز ٠بساَج ا٭طفاٍ) إٔ َٔ ايرباَج َا ٖ ٛدع ٟٛتسب ٟٛتٛجَٗٓٚ ٞٗٝا َا ٖٛ
تسف ٚ ٞٗٝممتع ٚجاذب ٖٚرا تٛج٘ َكصٛد َٓ٘ حتكٝل ايتٛاشٕ  ٚتأيٝف ايكًٛب عً ٢ارتري.
 oإٔ ايرباَج بهٌ َهْٛاتٗا ختطع يسَٓ ١ٜ٩طبط ١بطٛابط ايػسع  ٚق ِٝاجملتُع ٚأْعُ١
ايدٚي.١
َ ٚ oع َساعاَ ٠ا ضبل تبك ٢أُٖ ١ٝايتٓٛع يف ايرباَج حٝح ايتٛجٚ ٘ٝايدعٚ ٠ٛايرتبٚ ١ٝاييت
ميهٔ حتكٝكٗا َٔ خ ٍ٬احملاضس ٠املباغس ٠أ ٚايدٚزات ايتدزٜب ١ٝأ ٚاذتٛازات أ ٚاملعازض
اهلادف ١أ ٚاملطابكات ادتاد , ٠نُا إٔ ايرتف ٚ ٘ٝادتاذبٚ ١ٝاإلَتاع ميهٔ حتكٝك٘ َٔ خٍ٬
املعازض ايتجاز ١ٜيًتطٛم ٚاملطاعِ ٚادتًطات ايػعبٚ ١ٝاملكاٖٚ ٞا٭يعاب ٚاملطابكات
ٚاملٗسجاْات

-

إداز ٠ايعٌُ يف املًتك َٔ ٢خ ٍ٬عٌُ َ٪ضطَٓ ٞعِ  ٖٛٚنايتاي:ٞ

ٚ oجٛد ٖٝهً ١إداز ١ٜتػٌُ مجٝع ايعاَ٬ت ٚتٛضح َسجعٝاتٗٔ.
ٚ oضع ْعاّ إدازٜ ٟطُح بص٬حٝات ٚاضخ ١تطاِٖ يف ضسع ١ا٫صتاش ٚض٬ض ١ايعٌُ حٝح
أٚجدت إدازات حتٖٝ ٟٛهً ١إداز ١ٜخاص ١بٗا ٚهلا َٝصاَْ ١ٝطتكًٚ ١يف ْفظ ايٛقت تتبع اإلداز ٠ايعًٝا
يف املًتك.٢
 oعكد اجتُا عات َتعدد ٠ا٭ٖداف قبٌ املًتكٚ ٢أثٓا ٚ ٙ٤بعد اْتٗا ٙ٤عً ٢مجٝع ا٭صعد ٠بني َدٜس٠
املًتكَٚ ٢دٜسات اإلدازات ٚ,بني َدٜسات اإلدازات ٚزٝ٥طات ايًجإ ٚ,بني زٝ٥طات ايًجإ ٚباقٞ
ا٭عطا.٤
o

تعسٜف مجٝع ايعاَ٬ت بكٝادات املًتكَٛٚ ٢اقعٗٔ يف ا٫جتُاع ايعاّ قبٌ املًتك.٢

ٚ oجٛد َتابع ١يًعٌُ يف مجٝع َساحً٘.
 oتٛشٜع َٗاّ ٚتعًُٝات َهتٛب ١عً ٢مجٝع ايعاَ٬ت.
ٚ oجٛد أٚزام تٓع ١ُٝٝيهٌ تفاص ٌٝايعٌُ.
ٚ oجٛد ْعاّ َايٚ ٞستاضيب َسٕ  ٚدقٝل.
ٚ oجٛد قٝاع يٮثس ٜك ِٝايعٌُ ٜٚك َ٘ٛقبٌ ايبدٚ ٤خ ٍ٬ايعٌُ ٚبعد اْ٫تٗا.٤
 oايتكازٜس ايٚ ١َٝٛٝاييت حتدد َٔ خ٬هلا ايطًبٝات ٚاملعٛقات حت ٢تعا ج َباغس ٠د ٕٚتأخري.
ٚ oجٛد ْعاّ غٛز ٟيًتػاٚز يف ايعٌُ اإلدازٚ ٟايفين يًًُتك.٢

 oايطُاح بايتدزج ايٛظٝف ٞيًُتطٛع ١فكد تبدأ عط ٛفإذا أثبتت جدازتٗا قد تصٌ إىل َا ٖ ٛأعً.٢
ٚ oجٛد حٛافص َادَٚ ١ٜعَٓ ١ٜٛجٌ إقاَ ١حفٌ ختاَ ٞيتهس ِٜا٭عطا ٤بعد اْتٗا ٤املًتكَ ٢باغسٚ ٠
تٛشٜع غٗادات غهس ٚغٗادات إثبات يطاعات ايعٌُ ايتطٛع ٞتٛشٜع ٖداٜا ترنازٚ ١ٜأخس ٣ق.١ُٝ
َ٪غسات ايٓجاح :
 نجست أعداد ايصا٥سات ضٜٓٛا.-

ثبات أعداد املتطٛعات

-

حطٛز شا٥سات َٔ خازج املٓطكٚ ١خازج ايبًد حت ٢أِْٗ ٪ٜقت ٕٛإجاشاتِٗ ايطٓ ١ٜٛعًَٛ ٢عد
املًتك.٢

-

طًب تٓفٝر بعض بساَج ايكافً ١يف َٓاطل خازج املٓطك ١ايػسق.١ٝ

-

ا٫ضتعاْ ١بارترب ٠ايتٓع ١ُٝٝيًًُتك ٢يف تٓفٝر بساَج َػابٗ ١يف َٓاطل شتتًف ١يف املًُه.١
ٖرا ٚاهلل ْطأٍ إٔ ٜد ِٜعًٓٝا ْعُ ١ايعٌُ يٓػس ارتري اير ٟعتب٘ ٜٚسضاٚ ٙإٔ ٜطددْا ٜٚتكبٌ َٓا ٫ٚ
ٜهًٓا إىل أْفطٓا .
ٚصً ٢اهلل عً ٢ستُد ٚعً ٢آي٘  ٚصخب٘ أمجعني

