
 مؤتمرالمن  الثانيةالجلسة 

أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة االعالم السابق خالل رئاستها جلسة العمل الثانية والتى حملت بعنوان آثار االرهاب 
 على المرأة ، ان االرهاب هو نوع من انواع الكوارث والنكبات التى تواجه العالم ولكن يختص االرهاب بانه عمل انسانى

بحت يقوم به شخص ضد شخص اخر مخالف له فى التوجيه او الفكر او الدين ويهدف الى الترويع ، ويستهدف المرأة 
بشكل اساسى باعتبارها االضعف ، مشيرة الى العمليات التى يوم بها تنظيم داعش فى سوريا والعراق ضد المراة وانها 

 مظاهر لم يراها العالم من قبل .

الزواج و المرأةتتعرض لها  التي السبيفقط ولكن التحرش واالغتصاب وعمليات  عسكريالرهاب ليس كما اشارت الى ان ا
 القسرى والتهجير جميعها من صور االرهاب الموجه الى المراة ، 

مطالبة جميع مؤسسات المجتمع االنتباه  كما اكدت ان الفقر والجهل والمرض يعتبر ارهاب فى حد ذاته والبد من مواجهته، 
 الى هذاالخطر الن مجتمع بال عمل يستمر فيه االرهاب.

واكد الدكتور صالح فضل الناقد الفنى ان مبادرة المجلس لمواجهة االرهاب هى مبادرة قوية تحاول ان تجعل للمراة دور 
املة القيم رها حايجابى كشريك اساى للرجل فى بناء المجتمع ، كما انها شريكة فى المسئولية ، مشددا على ان المراة باعتبا

 السرتها فهى من تصنع االهاب وهى من تمنعه .

من حب وحنان هو خير وقاية  ألبنائها المرأةكما نبه صالح فضل الى انن االرهاب وليد للتطرف ، موضحا ان ما تمنحه 
م تستطيع ان تقاو متوازنةتبنى شخصية افراد المجتمع وتجعلها  التي هي واآلدابمن االرهاب ، مشيرا الى ان الفنون 

 التطرف ، 

نظرة اقل من  للمرأةالدراسات االنسانية توصف انها مجتمعات ذكورية تنظر  فيكما اشار الى ان المجتمعات الشرقية 
 تنمية المجتمع فياالجتماعية ومشاركتها  بأهميتها المرأةلكن لو امنت  لإلرهابخاضعه  المرأةالرجل وبهذا الشكل تظل 

 مة القمع واالرهاب.اوقسوف تستطيع م

اقتصاديا سيزداد معدل  المرأةيؤدى الى مجتمع منهار اذل لم تمكن  المرأةاكدت الدكتورة بسنت فهمى ان عدم تثقيف 
ضد  دوليسبتمبر ليتخذ منحى جديد ويصبح صراع  11، مضيفة ان مفهوم االرهاب تغير بعد احداث  لإلرهابتعرضها 

  االرهاب .

 


