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 توصيات المؤتمر
 

يف جامعة الروح القدس الكسليك برعاية  3103أكتوبر  32إىل  32ة من نعقد مؤمتر املرأة يف اجملتمعات العربيي ا
ة نسانيي إلة الفلسفة والعلوم ايي من املركز األعلى للبحوث بالتعاون مع كلي دة وفاء سليمان وبتنظيم ة األوىل السيي اللبنانيي 

 وقد خلص املؤمتر إىل التوصيات التالية:

م الذي أحرزته ة يف هنايات القرن التاسع عشر وحىت يومنا هذا ورغم التقدي منذ انبالج فجر احلركات التحريريي  (0
ما نظرنا إليها من حيث البلدان  اإذ بنتائج متفاوتة جدًّا،وإن  ،ة عاميةة واالجتماعيي ة خاصي احلركات النسويي 

لة أيف ما خيصي مس صة للمشهد العريب عموًماأو من حيث ميادين املعرفة والعمل، ال تزال املنظومة امللخ  
مفرطة جتاه ة ة تعاين من حساسيي ة. كما وال تزال اجملتمعات العربيي ة األنثويي ة والتبعيي املرأة هي اهليمنة الذكوريي 

 ات احملليية والتلوينات اليت تضفي على كلي من هذا الواقع ويف ما هو أبعد من اخلصوصيي  نطالقًاة املرأة. اقضيي 
عن  يقضي بضرورة الكفي  ن على موقف مبدئيي و ة، أمجع املؤمتر ة والثقافيي ادته االجتماعيي ر ف جمتمع عريبي 

والعمل احلثيث على حترير الكلمة لدى  ،وقرير الرجل مكاهنا إلمعان يف إسكات املرأة اليت طاملا تكليم وفكيرا
ا خيارًا يف أن تكون حياهتُ  حبيث متسك املرأة نفسها حبقيها األساسيي  ،املرأة ذاهتا وحترير الفكر وحترير القرار

 .ال قدرًا



ة اللحظة التارخييي ة يف هذه ة عربيي نطروبولوجيا نسويي أة رسم خطوط ر مميا سبق، يوصي املؤمتر بضرو  نطالقًاا (3
نسان إتها من حيث هي ة على مقاربة كيان املرأة وشخصيي نطروبولوجيي األعلى أن تبىن هذه الرؤية  ،بالذات

 ة املطلقة.وتقوم بالتال على املساواة األنطولوجيي 
. املطلوب ه ال يزال يتأرجح بني التغييب واحلضور اخلجولفإني  تعليق بتمثيل املرأة يف الفضاء السياسيي يف ما ي (2

 بل ليصري فاعاًل  ،فقط كما هو يف الواقع نتخابيًّااا ها يف هذا اجملال ميدانيًّ تكثيف اجلهود كي ال يبقى دورُ 
 يًهاما تشكيل متو  ا غالًباألهني  ،ة ما عادت تكفي وما عادت تقنعرة القرار. فاخلطابات التنظرييي ئيف دا

مع العلم أني الواقع  ،والواقع امليدايني  يي بني الواقع احلقوقاء التناقضات الفادحة لالنفصام القائم من جري 
ٍ  رغم أني املسرية احلقوقيي ريال يزال غ احلقوقيي  ًما جزئيًّاتة على صعوبتها و  مر  .عثيرها قد حقيقت تقدي

. إني احلمالت الضارية اليت ُتَشني ةال جيوز هتميش جهود املرأة وال تقليص دورها يف جمال إنتاج املعرفة الدينيي  (4
ما من قبل ة ال سيي تناع راسخ بتبعييتها املعرفيي على املرأة العاملة تنبع من موروث ومتثيالت مضليلة واق

ة. ففي فتح اجملال أمام قراءة ة يف العلوم الدينيي أة على أنواعها اليت حتجب إسهامات املر ات الدينيي الراديكاليي 
بعد ما  اخصوصً  ،ة ككلي ة أكيدة جملتمعاتنا العربيي ب حضاريي سوالتشجيع عليها، مكا يني دي ال ة للنصي ليرباليي 

ة حبقي املرأة ما هي سوى إضافات طارئة على النصي األصلي من قبل قلية فاالجتهادات اجملح أني  ثبت تارخييًّا
 ة متسليطة.ذكوريي 

يرسي  ة تقود إىل هنوٍ تربويي يي ة تربو إطالق ديناميي  ات تربية. يركيز املؤمتر علىمن املعلوم أني تغيري الذهنيي  (5
ة متوازنة تبدأ بتحصني املدرسة ضدي التنميط اجلنسي على ات تغيري قائمة على صياغة رؤية جندريي اسرتاتيجيي 

 إلعالن فتوسيع بذلك دائرة التغيري لتطول البيت والعائلة.ااختالف مظاهره وتوظيف هلذه الغاية اإلعالم و 
ا لتحسني أو حىت إنقاذ االلتزام به وتوظيف مهاراهتو كانت قدرة املرأة على االخنراط يف مشروع مجاعي   اـي مل (2

اامله من ، فإني تقد ثبت قتصادي للعائلةالوضع اال واالندماج يف وإمنائها، جياد شبكات التعاضد إ فيد جدًّ
وتنفتح  مزدوجة حترتم املوروث الثقايفي  ةوتفعيل نشاط املرأة يف هذا اجملال ضمن ديناميي  النسيج االجتماعيي 

ة حتمل صوت املرأة الشابية مطلع ة اجتماعيي التفاتة إىل دراسات ميدانيي  ،على احلداثة يف آن. ومن املداخالت
 .ة الثالثةاأللفيي 

 أةأو اخلفيي الذي ميارس ضدي املرأة وفضحه ومقاومته وزيادة وعي املر  تسليط الضوء على العنف الظاهريي  (7
 ضدي ذاهتا. من يتبىني موقًفا ، كما هي احلال أحيانًا، هي أويليث ال تعودلذاهتا حب

ة ة نسويي ، شديدت املداخالت على دعم حركة فنـييي والكتابة والفنون واآلداب عموًما يف املسرح والسينما (8
 إاجاز أنطولوجيا الكاتبات تكون بواكريه يف اهتماًما سويي الني  رصيد الثقايفي اليالء إرؤيويية مبدعة كما واقرتحوا 

 تاديدها. كما واقرُتِح تأليف معجم ألهمي النساء العربيي ة وحتة العربيي سويي ات ويف رصد املصطلحات الني العربيي 
 -ء قاعة يف حرم جامعة الروح القدس شارة إىل إنشاإة، سالم حىت اليوم. ويف توصية إضافيي إلمنذ ما قبل ا

 مي زيادة. ،ة وتكون باسم الرائدة األوىل يف العامل العريبة والثقافيي قيمته املعنويي الكسليك تؤريخ هلذا النهار 



الستعراٍ  واملرأة ألني املؤمتر ليس موقًعا يرتبط إنشاء القاعة بإعالن زمن املصاحلة وزمن اللقاء بني الرجل (9
املقديس، االجتماعي و ملوروث ة اضحيي  ما مًعاهم بني الرجل واملرأة ألهني اا هو دعوة لبناء التفسي إمني آامل

 فبالتفاهم والتعقيل حيمالن رسالة اإلنسان اجلديد.


