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  احتفالية املرأة العربية

  لطيفة حسني الكندري. د

  أستاذ مشارك يف كلية التربية األساسية

  مديرة املركز اإلقليمي للطفولة واألمومةو

  

والفعاليات املنبثقة منـها داخـل وخـارج    احتفالية املرأة العربية 

أن مثل هذه الفعاليات  ومن الواضح، سياسيا خطوة تطبيقية حنو املزيد من أجل متكني املرأة الكويت 

  .ذات منافع إعالمية كثرية فهي تعطي القطاع النسائي نظرة تفاؤلية، وتعطي اتمع قيمة إنسانية

دية خطوة جادة حلث املرأة العربية على خدمـة جمتمعهـا   إن تكرمي وتعظيم عطاء املرأة القيا

طة من حمطات تشجيع الكـوادر  وتطبيق مبدأ العدالة االجتماعية وال شك أن مثل هذه االحتفالية حم

  .النسوية وزيادة الوعي اجلماهريي بأمهية منجزات املرأة يف رقي اتمع

وإذا كانت التربية السياسية عملية دائمة وشاملة فإن ترسيخ مبدأ حقوق املرأة وحضها على 

وسـيع نطـاق   يف تمـؤخرا  العمل النيايب تظل قضية بالغة األمهية ال سيما يف اتمعات اليت أخذت 

  .ممارساا السياسية لتشمل النساء

ومبا أن املرأة القائدة يف بداية مسريا يف كثري من اتمعات العربية فإن االحتفاالت املقامـة  

ذا الشأن فرصة حقيقية لزيادة الوعي السياسي وزيادة ثقة املرأة بنفسها كي تقوم حبكمة واقتـدار  

إن تكرمي كوكبـة    .حميط األسرة ودورها املصريي يف فضاء اتمع باملوازنة بني دورها األساسي يف

من البارزات يف العمل السياسي لفتة ذكية لتقدمي مناذج حية ومعاصرة متثل القـدوة التطبيقيـة لنـا    

  .من أجل تعزيز إسهامات املرأة كمواطنة فاعلةولفتياتنا 

إن جلنة شئون املرأة التابعة لس الوزراء تقوم بدور متميز يف دعم احتفالية املرأة العربية وال 

شك إن العناية اليت توليها احلكومة الكويتية هلذا األمر يدل على إدراك عميق ملسرية املستقبل الـيت ال  

ا كي تكون منتجـة ومبدعـة   وتوفري البيئة الصاحلة هل ملرأةدور المن غري تنشيط  اميكن رسم مالحمه

  .وقائدة داخل أسرا ويف دائرة جمتمعها

اليت نشعر بسعادة بالغة عند رؤيتها تعطي املـرأة  باملرأة واليوم اليت حتتفي إن مجيع الفعاليات 

على توسيع نطاق إسهاماا وسبق  اعتقادا ال يعرف التردد بضرورة املشاركة يف صنع القرار واإلصرار

بة تدفع املـرأة إىل  أكدت على ضرورة تكوين ثقافة رح "حنو بناء هوية وطنية للناشئة" أنين يف كتايب

وتفعيلها فهذا أمر حيث عليه إسالمنا السمح الذي وضع الضمانات الضرورية  اكتشاف طاقات املرأة

  .للمرأة كي متارس كافة حقوقها األسرية واملدنية
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بذل النفيس لتحمل املسئولية على نعلينا أن إن تكرمي ثلة من النساء العربيات تكليف يفرض 

جمتمعيـة  املسئولية أمانـة   ذهيف جهادها التنموي الشامل وهالناهضة أكمل وجه كي ندعم جمتمعاتنا 

يطبق أمسى معاين احلرية واملسـاواة   كبرية ال تستغين فيها املرأة عن شقيقها الرجل لبناء مستقبل أفضل

 .والعدالة


