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الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية 6 ،أكتوبر  ،2021معرض الرياض الدولي للكتاب

أستاذة التاريخ ومجتمع اإلمارات ،وتاريخ اخلليج العربي ،رئيس قسم التاريخ ،جامعة
اإلمارات العربية املتحدة .عضوة مجلس دبي الثقافي ،ومجلس أمناء مؤسسة سلطان بن
علي العويس الثقافية ،وعضوة في اللجنة االستشارية في مركز جمعة املاجد للثقافة
والتراث ،ومستشارة لهيئة دبي للثقافة.
حصلت على جائزة اإلمارات التقديرية ،وجائزة سلطان بن علي العويس ،وجائزة دبي
للجودة ،ووسام الشيخة شمة بنت سهيل للمرأة املتميزة ،وجائزة راشد للتفوق العلمي،
وجائزة املبدعني من مجلس التعاون لدول اخلليج .وحصلت على العديد من املنح البحثية
من الواليات املتحدة وبريطانيا.
أصدرت عشرة كتب علمية ،وأكثر من أربعني بحثاً علمياً محكماً .شاركت في أكثر
من ستني مؤمترا علميا عربيا وعامليا ،عضوة في عدد من اجلمعيات العلمية العربية
والعاملية .مديرة حترير مجلة شؤون اجتماعية.

يعتبر حقل الثقافة
حقال تهيمن عليه الصفة الذكورية .فاملشتغلون بالثقافة واألدب والشعر والقصة من
الرجال أضعاف أعدادهم من النساء ،على الرغم من نبوغ املرأة في كافة اجملاالت الثقافية
التي وجلتها .وعلى الرغم من املستوى اإلبداعي الذي وصلت له املرأة إال أن نصيبها من
حصد اجلوائز ال يزال أقل من نصيب الرجل على الرغم من تساوي الطرفني في مستوى
اإلبداع والنبوغ.

وعلى الرغم من التعليم العالي الذي حصلت عليه املرأة إال أن ذلك لم يؤهلها أيضا ملنافسة
الرجل في الولوج إلى حقل الثقافة بذات املستوى .ونظرة عامة على حقل اإلبداع النسوي
في اخلليج يتبني لنا أن املرأة قد حققت مستويات عالية من اإلبداع والنبوغ في كافة
املستويات األدبية ،إال أن نصيبها من نيل اجلوائز األدبية كان دوما أقل من الرجل.
هذا الوضع ال ينطبق فقط على اجلوائز اخلليجية والعربية ،بل وحتى العاملية .فنصيب
املرأة من جوائز نوبل مثال ضئيل ،قياساً بنصيب الرجل.

ضعف متثيل املرأة في اجلوائز يثير العديد من التساؤالت ،ويطرح العديد من التحديات
أمام صناع الثقافة .فالدراسات تشير إلى أن النساء يواصلن العمل في كافة اجملاالت
الثقافية ،ويبدعن فيها ،ولكن ما هي العراقيل والتحديات التي تواجه املرأة في احلقل
الثقافي وما هي الصعوبات التي تقف في طريقها حلصد اجلوائز؟ وهل هناك حتيز
ضد املرأة في احلقل الثقافي؟ وهل تلك التحديات علنية أو خفية؟ وهل جنحت اجلوائز
اخملصصة للمرأة في تسليط الضوء على إبداعاتها؟ وهل هناك جوائز في اخلليج حتتفي
باملرأة املبدعة وحتمل اسمها؟

تهدف الورقة إلى اإلجابة على تلك التساؤالت عبر أمنوذج مؤسسة سلطان بن علي العويس
الثقافية ،ومشاركة املرأة في نيل جوائزها وفي جلان التحكيم فيها.
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