تقرير اجتماع العمل النسائي لدورة المجمع .2018
على هامش انعقاد دورة المجمع األسقفي لعام  ، 2018وفي فندق برستل تم
عقد اجتماع لجنة العمل النسوي المكونة من المنسقات من الكنائس المختلفة
للمجمع وكان عدد المشاركات في اللقاء  12سيدة .
وقد سار االجتماع وفق األجندة المعدة مسبقا .
حيث بدأنا بالصالة وقادتها السيدة ليلى دياب وثم رحبت السيدة شفيقة
بالموجودين ووصلت سالمات المتغيبات بسبب ظروفهن الطارئة .
وقد تمت دعوة القس بالل حبيبي للحديث عن طرق جذب الشبيبة الى
الكنيسة ،وذلك لنجاحه في هذا التحدي بكنيسته .وقال إن اإلنسان بحاجة إلى
أن يشعر بالحب واإلنتماء والقبول .
وقال أنه من الضروري أن يكون هدف الخدمة واضح للمسؤول والمشاركين
معا.
وأن العمل الكنسي يجب ان يكون دائما "خدمة تعليم " وعلينا ان ال نتوقف
متى بدأنا  ،أي أنه من الضروري المثابرة حتى لو مررنا بصعوبات يجب
عدم االستسالم ،إذ أن النهضة عادة تأتي عندما نكون في الحضيض .فمتى
ركزنا على على التعلم واعطينا الشباب المحبة والتقبل نصبح نحن  -أي
الكنيسة  -المحطة يلجأون اليها .وعلينا ان نكون نموذجا يحتذى  ..حتى تجد
من الشبيبة من يرغب باكمال المسيرة ويتقدم للخدمة .
واعتبر أن الوصول إلى قاعدة واسعة من الخدام يحتاج إلى المرور بتدريب
يبدأ بأن يكون القس قائد لإلجتماع .وثم يمر بالتمكين من خالل أن يكون
القس قائدا والشاباب مرافقين ومراقبين ،وبعدها يقوم القس والشباب بالعمل
معا ،وبعدها يقوم الشباب بالعمل بمرافقة القس واخيرا يقوم الشباب بالعمل

وحدة  ..هكذا تتوسع الخدمة ولكن تبقى دائما تحت منظور ومراقبة القس
وقيادته.
شكرت السيدات القس بالل على هذه الكلمات المشجعه والتي يمكن اتباعها
في بناء قيادات جديدة العمل النسوي.
ثم انتقلنا للحديث عن انجازات اللجنه..
فأعطت السيدة دعاء بشارات نبذه وملخص عن لقاء السيدات في عمان الذي
كان بعنوان " ْ
مل الروح والجسد " وقد تحدثت عن فقراته وعن نواتجه
وقدمت ايضا ملخصا موثقا بكتيب وزع على الجميع.
ثم قدمت السيدة هناء داغر نبذه عن اللقاء األخير في الرملة بعنوان " ابعدن
الى العمق " والذي اشتمل على نتامل من سيدات بان يسوع يدعوك ان تثق
بكلمته بالرغم ان الظروف غير مواتية  .وتحثت عن التامالت الروحية وا
واإلجتماعية التي قدمتها السيدات خالل اللقاء.
وقدمت السيدة هند زعرب وصفا لما تقوم به السيدات في لبنان  .حيث
اوضحت انه بالرغم من كبرهن بالسن فانهن يقمن بانشطة في األعياد مثل
عشاء ميالدي  ،وتقديم هدايا لمركز القديس لوقا .أما في مركز القديس لوقا
فانهم يعملون عل انتاج الشوكالته والرسم على الزجاج وذلك بهدف ايجاد
دعم مادي للمؤسسة .
في اليوم الثاني كان اللقاء عمليا  ،حيث قامت االنسة ريم الفار بمساعدة
السيدة سناء رزق والسيدة سربيك عازر بتقديم موضوع عن اهداف التنمية
المستدامة .حيث تم التقديم للموضوع بأن األهداف هي اهداف عالمية تبنتها
األمم المتحدة بهدف العمل على تحقيقيها بنهاية عام  .2030وقامت الفريق
بتوزيع اوراق حول كل هدف منها للتعرف على بنوده وكيفية الوصول الى
تحقيقه .

وبعد ان قرات السيدات محتوى االهداف طلب منهن ان يفكرن بماذا يمكن
ان نفعل نحن كلجنه عمل نسائي انطالقا من االهداف السبعه عشر ،وما
األهداف التي لفتت انتباههن ويعتقدن انه من المهم الحديث مع السيدات
بشأنها .
وقد جاءت اجباتهن كما يلي:
الهدف ثاني القضاء على الجوع ،لفت نظهرهن مساعدة المزارعين الصغار،
والقضاء على سوء التغذية .
الهدف الخاص بالصحة والرفاه فقد لفت انتباههن إلى التخلص من اإلدمان
والتدخين .أما اهداف المياه النظيفة فقد وجدن أن تحمل المسوؤلية اتجاه
المياه موضوع هام جدا .
والهدف الخامس المساواه بين الجنسين ،فقد كان لنقطة إعطاء قيمة لعمل
المرأه في المنزل اهتمام كبير .كما وكان لتشجيع المرأة على المشاركة في
الحياه االقتصادية والسياسية اهتمام أيضا.
أما هدف السالم والعدالة فقد تميز بالقضاء على جميع أشكال العنف.
في حين عملت مجموعة أخرى على أهداف التعليم ،وقد لفت نظرهن إلى
أهمية توافر فرض التعليم للجميع.
والهدف الخاص بالعمل الالئق فقد كان لنقطة استخدام الشركات الموارد
الطبيعية بحكمة اهتمام من قبل المجموعة .وأن ال يترك أحد دون توفير
فرصة عمل فقد كان أيضا لها دور واهتمام.
وعند التفكير بماذا يمكننا أن نطبق ونعمل كلجنة عمل نسوي ،توصلنا الى
انه من المناسب أن نقوم بتنفيذ ورشة تدريبية وتوعية لسيدات الكنائس في
األقاليم  ..أما بشكل مجمع كبير أو بشكل عمل ضمن كل كنيسة حسب تباعد
المناطق والوقت المتاح حول موضوع االستهالك واإلنتاج المسؤلين .إذ أن

هذا الموضوع لصيق جدا بحياة السيدات واختيارتهن المنزلية وكيفية
تعالمهن مع المواد التي لها تاثيرات سلبية على البيئة .وقد تم توكيل كل من
ريم الفار والسيدة سوزي الرنتيسي باعداد المادة التدريبية لتقديمها
وعلى المستوى العلمي :











أن تتوافر لجنة خاصة بأبناء الكنيسة تستلم ال  CVمن الشباب لتوفير
فرص عمل من ضمن المؤسسات المجمعية.
خلق روح التطوع وروح المبادرة والتبرع ماديا ومعنويا .
توفير التعليم المعنوي .
عمل ورشات توعية للسيدات والشباب بخصوص المساواه بين
الجنسين بالعقل بالروح .وأهمية التعامل مع الجنسين بالتساوي من
حيث التعليم.
التوعية الصحية ،والتغذية السليمة .الفحص الدوري لسرطان الثدي
وغيرها.
كيف يمكنني كإنسان العمل على التغير المناخي.
القضاء على العنف – االعتماد والتوعية بالروح المسيحية وكيفية
التعامل مع األخرين ،وعمليات انتهاك حقوق اآلنسان التي تحدث فثي
منطقتنا ..
اعطاء قيمة لعلم المرأة في المنزل وتوزيع األدوار .

هذه كلها مواضيع يمكن التطرق لها خالل العام القادم في أنشطة
للسيدات .

