مؤتمر فييالدلفيا الدولي التاسع عشر
مؤ
ستقبل
االمرأة  :التجليّاات وآفااق المس

شھر
عشر )المرأة :التجليات وآآفاق المستقببل( نھاية ش
ينعقد مؤؤتمر فيالدلففيا الدولي االتاسع ر
معالي السيدة ليللى شرف في
ي
 2014/10/30- 28برعاية
تشرين األول أكتووبر من 2
من ) (56بااحثا ً
مسرح فيالدلفيا( كلية اآلداب والفننون بمشاركة أكثر ن
جامعة ففيالدلفيا )مس
سسة عربية وأجنبية ،ووتناقش أورراقه
جامعة ومؤس
على  40ج
ومفكرا وإعالميا ييتوزعون ع
المحاور األساسية في
ر
قضايا ممھ ّمة في األدب والفككر والفنون واالعالم وغيرھا من
المرأة  :التجليات ووآفاق المستققبل.
أبو أصبع إن المؤتمر يط
الدكتور صالح و
ر
ستاذ
وقال رئئيس اللجنة المنظمة للممؤتمر األس
طمح
ساب تفصييلي ،لتجليّاات المرأة في
التاسعة عشرة ،إلى القيام بكشف حس
ة
في دوررته
في العصر اللحديث والوواقع
ھذه المرأة ي
ظروف ه
وتشخيص صريح لظ
ص
الموروث العربي،
ث
لتكون قادرة عللى التعبير عن
ن
استشراف آفاق تحرريرھا وتمككينھا،
ف
الراھن ،وصوالً لى
إلى
طاقاتھا المختزنة ممنذ قرون ،من خالل طرح العدييد من األفككار الغنية وأوراق الععمل
يسعى إلى الخرروج بتوصييات
ن ،كما ى
تتضمن توجھات وورؤى وآماال الباحثين
ن
القيمة اللتي
عملية لتتطبيقھا بشككل مباشر لتعزيز دور المرأة ووإثبات قدرتتھا على التتغيير من أأجل
التحول ننحو الديمقرراطية .
ستعرض تج
وتتنوع المحاور الرئيسية لللمؤتمر لتس
جليّات المررأة في المموروث ،ووفي
المجاالت منھا :األددب ،واألدييان،
ت
مختلف
ف
المستقبل في
ل
واستشراف
ف
المعاصر،
،
ب
الخطاب
جتمع ومنظممات
والفنون ،والثقافات الشعبية ،ووالسياسة ،ووالتاريخ ،اإلعالم ،الترربية والمج
،
ا
حرر
لمجتمع المدني ،والتعليم ووالمناھج التلتعليمية ،ووالفلسفة والفكر ،وحرركات التح
ع

والحراك العربي المعاصر ،والمرأة العربية في خطاب االستشراق ،والتشريعات
ومنظومة القيم والتغيير والجنسانية ) الجندر( .ويشارك في فعاليات المؤتمر باحثون
وأكاديميون ومفكرون عرب منھم آمال قرامي من تونس ورانيا المصري من لبنان،
وعدلي السمري من مصر وغيرھم.
يذكر أن )مؤتمر فيالدلفيا الدولي( مؤتم ٌر علم ّي دول ّي مح ّكم ،تنظمه كلية اآلداب والفنون
بجامعة فيالدلفيا ،انطلقت فعّالياته سنة  1995في دورته األولى بعنوان )الذات واآلخر(،
وتوالى انعقاد المؤتمر سنويّا ً بدون انقطاع حتّى وصل إلى دورته الحالية )التاسعة
عشرة( بعنوان )المرأة  :التجليات وآفاق المستقبل( .وقد بلغ عدد الباحثين المشاركين في
المؤتمر بكافّة دوراته ما ينوف عن ألف ومائتي مشارك ينتمون إلى معظم الدول
العربية وعدد من الدول األجنبية .وأصبح المؤتمر معلما ً من معالم الثقافة
واإلبداع والبحث العلمي يتطّلع كثير من الباحثين والمثقّفين للمشاركة فيه من داخل
الوطن العربي وخارجه .

