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 رؤ	� ���واة

2015د����ر/��ون ا	ول : 19ا��دد   

 ��أ�دث أ���ر ���	� ���واة وأ��ط  

 

�� -دورة ���واة (أي  (�  ا%�رق ا#و�ط و���ل أ�ر	!	�إ��	

 
دورة �در�ب "���واة" : ، ا�����ت ا�ر��ط، �����رب

(��طق nGEJ -I  ا"�!م وا��دا�� وا����واة ��ن ا�����ن
 �29. ا�-�رة �ن  ، أي أ�,رط)إ���(-أي��"��&�ز�� 

. 2015د����ر/��ون ا	ول  4�و���ر/�3ر�ن ا�2��. إ�1 
>��ت ا�دورة ا"=&���� ,>�ً>� �&�3ط�ء وا��9�دات �ن 
ا�����ن، �ن ا����&�ن �. ��ط9� ا�3رق ا	و�ط و�3�ل 

 ا�د?وةأ�ر��9�، وا�ذ�ن �9د�وا �&�3�ر� �. ا�دورة �ن ,!ل 
 ا��-�وB� ا��. أط&A�9� ���واة �Aذا ا��رض.

دول (ا��زاEر،  3�7�ر� و�3�رك �ن  �21م ا,���ر 
و�>ر، وا	ردن، وا���رب، و�&�ط�ن، وا���&� ا��ر��� 

������ � Guardian�I �3و�H ا	?��ء ا�����&�� �G��ث 

 One India 2!2ً� �&-ظ� واBدة��ظ�� 9Bوق �رأة ��&�� �ط��ب ���I ا�ط!ق  ا�A�د

و�� ���دل و��Bن �دا��ر �,ط�ط ا	�رة إ�دو�����Bا� Asia One 

 New York Times و��ة ��ط�� ا��ر���.، إBدى �ؤ���ت ا���و�� ا"�!��� ا���رب

�&س 9Bوق ا"���ن ��3ر �9ر�ًرا Bول ا����واة ��ن ا�����ن ا���رب� CNDH 

ا%��)'� ا%&ر�	� 
 ا%�&ود	�

 Peninsula-Qatar % �. ��ض ا����طق�80>و�ت ا����ء �>ل إ�1 

ا%��)'� ا%&ر�	� 
 ا%�&ود	�

 B The Guardian>&ن ?&9B 1وق =��و��� أ�ر�ا��ط&9�ت وا	را�ل 

� We Are Change  ر�م ?��&� ��ز��� 1�B ا��وت �. ا���&� ا��ر��� ا���ود�� �ر�!�

 . ���ء ا%!درات2

 . أ���ر �وا�	ن ا#�رة ا%��)�� و�� وراءھ�1

إ��	�) ا�0)	�	� �� ا%�رق ا#و�ط -%���ر'�ت وا%���ر'ون �� دورة ���واة (أيا
 و���ل أ�ر	!	�
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��9د�� و��9دم �ن ا����&�ن �. ����. ا���در و9Bوق ا"���ن �. ��ط9� ا�3رق ا	و�ط و�3�ل  80ا���ود��، و�و�س) �ن ��ن 
و=د أ�دى ل ا��3�ر�ن ا��زا�Aم ��ط��ق ا����رف ا��. ا���وھ� ?&1 أ�B�ء ���و?�، و���رة، وا��را����� ����Bن 9Bوق أ�ر��9�. 

  ���. ا��رأة �. ا����=�ت ا"�!

 

��، ا%�'ك �� ��)��ت 	��د إ%	�� ا%���ب ، �� ا%�!�م ا#ول%� ت"'�ن %�ذه ا%دورة ��2ر 1د	دة ��%���� %�. �!د أ
'ذ%ك ��1د�� 1)< أن أ�1 ��'ل أ��ل أ�= > 	و�د أ�	ض وأ�ود ا#'�ر �ن ����� %دور ا%�رأة �� ا%���: ا%��)م. 

ا%دورة 'ذ%ك  ��و1)< ا%��وى ا%���A ��1د1)< ا�	���ت ا%��ر	�.  �!ط، وأن ا�0@م د	���	'� و���ل %)'	ف
	A&ب أ�	�ً�� أن �رى، �� ا%ز�ن ا%ذي �&	�=، '	ف أن   –1)< ا�&�دة إ	���� �Dن ا�0@م �ظ�م 1دل و���واة 

&)ق ��وا���1)��� '	ف أ�رق �	ن ا%د	ن  ا�0@م د	ن �1دل، و%'ن ھذه ا%دورة	 ��	�م دا%ظ)م و1 'د	ن وط�	!=. و
   ا%���واة، أ�&ر أن ا%دورة �&)�� أ'2ر ��ھز	� %������ �ر	رات ا%ظ)م."

 إ��	�-���ر'� �� دورة ���واة : أي

��ت ا��3�ر�ن، ����ء =درات �3ط�ء 9Bوق ا��رأة ا���&�� و�Rرھم -�9دم دورة ���واة، أي���B1 ا&? �A-��إ���( ��دة درا��� ��م �
. �Aدف ا�دورة إ�1 ���ء =درات و�A�رات �Aم ا�9رآن، وا�Bد�ث، وا�-H9 �ن ا�����ن ا��دل �&�رأةوا����واة �ن ا���,رط�ن �. =���� 

 Iر ا�دورة و���� ���ن زاو�� 9Bو=��، و�3�A� 1&? Iم ا���وع واV,�!��ت �. اUراء ?�د إ���ج ا���ر�� ا"�!���، 
 ا��Vرا����� ا����?�� �ن أ�ل ا�����ر.

اھ�� �و�رو، �Bث ��B�.، وزاھ�� أ�ور، و�روة 3رف ا�د�ن، وز-�ون �ر�ق ا�دورة �ن ���>رات ���واة آ��� ودود، و��� ��ر
B رات��B� ص  لوأ��9ن�ن ا��و�و?�ت �2ل ا�9رآن، وا�� �و?��� �-E�وا����قطH9-د�ث، وا�Bو?&م ا� ،  ،��?����Vا ���وا��

، وأ>وات ��و�� ���>رة. ذ�ك �Bرت ا��طر�ر��ا">!ح، وا"�!م �� ��د  Yو���ھ و���� ا���در �. �ر ا�-H9 ا"�!�.،
 I� �<�, ��&��( ا�-�A9� ا��. ا��3�ر�ت وا��3�رون Bوي ا��. ا���ر�ت ا��ا��B��رة ا���-�، د. ر��ء ���. ا��

 .�دلإ����� و�رورة ا����واة وا���ر�ر � �2004. إ>!ح ا��دو�� ا���ر��� �. ا��,د�ت 

�� أ�A� �,طط ���ظ�م ا�دورة �. &Bر� و���AE� �. ��ط9� ا�3رق ا	و�ط و�3�ل أ�ر��9�� ا��3�ًراا�دورة أن �9Bق �]�ل ���واة و ،
 .�2016>ر، وأرض ا�>و��ل، و����ز�� �. 

 

 ھ��ا��ط  إ���(- أي�ز�د �ن ا���&و��ت ?ن دورة ���واة � �

إذا ��ت �دى ��ظ��ك أو �3�ك ا�ر�R� �. ا������ ا�دورة ?&1 ���وى وط�. أو إ=&��.، �ر�1 ا�V>�ل ����3� دار  �
Natasha Dar ء ا�9درات �. ���واة��� �ؤو��� ،ingej@musawah.org 

  

 

 

 �	داو%���واة �� ا%�)�� ا%��2	� وا%�	ن 
 أ�و�ر/�3ر�ن ا	ول�. ���ف، �.  ا�-�=�� ا��9�ء ?&1 ���I أ3�ل ا�����ز �د ا��رأة)��داو(�,!ل ا��9�د ا��&�� ا�2���� وا����ن 

و�2015B �A��A��ب ا��. ا����	دت ���واة اB� ، ن وا"��رات��دة،�� ��Bا��� �ز و?دم ا ���ر�ر�. ا��,دام ا�د�ن  ا��ر�������
 .��=�-�Vزا��ت ا��V ع��<�Vا���Bول  ا�را�I ?3رو ا�2��ث ?3ر9ر�ري ���واة ا��وا�����ن �� ا��9دم و�3&ت �د,!��� ا��Vرا��

 . ا"��رات ا��ر��� ا���Bدة���ن ���واة ا�3-�ھ. Bول إ�9�ء  �!ً ?ن�، �. ����ن وا"��رات ا��ر��� ا���Bدة ا	�رة ا���&�� وا��ن=
�د�. ا"��را�. �. و=د ��ت �د,!ت ���واة �. ا�,راط ا�&��� �I ا"��رات ا��ر��� ا���Bدة B����، �ظًرا ��دم ���2ل ا�����I ا�

�Aود ��3ط�ت و�3ط�ء 9Bوق ا��رأة �. ا"��رات ا��ر��� ا���Bدة.� I9�ر ا�وا���Vذ�ك ا���ف، و 

ن ا�9وا��ن وا����ر��ت ا�&������ وا"��را��� ا��. ���Y ا�����ز �د ا��رأة ���� ���&ق �����ف �و=د ���ول �9ر�را ���واة ا��وا����
ا�زوا�.، وا�زواج ا���ر وا��9ري، و��دد ا�زوا��ت، وإ����� ا�B>ول ?&1 ا�ط!ق. ذ�ك B&ل ا��9ر�ر  وا�RV>�با���ز�.، 

ر�ط ا��9ر�ران ��ن ا�9وا��ن و����ل ا�دو�� �I ا"�!م ?&1 ���و�. ا�,ط�ب وا�وا=I ا����ش. ا����&ق ��"��رات أ����ب 
و��� ?&1 ا����و��ن �� ��=A�3� ا���ظ� –وا����ر��ت ا�����ز�� ا	����� Bر ا��R .�ت�دو�ا�و ا�وط. –  ��&�Aذور ا��و��ن ا�

  ��دم ا����واة �. =وا��ن ا	�رة ا���&��.

 . ا%���Aرة ا%دو%	�3
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و��� ا�دو�� A�و=د ��ء ���ن ���واة ا�3-�ھ. ا�ذي ا���رق د=���9ن، Bول ا"��رات، ���ل ا������ت ا��. أ��9Bر ا��R ظ��ت�ا��� ،
����Eا�ر �ن وا����ر��ت ا�����ز���زت ?&1 ا�9واو�� ا"��را��� ��G!م ���ر�ر  �Bث ؛وا��. رBدى ���ن ���واة ا��,دام ا�B�

و��� ا�����ز�� إ�1 ا"رادة ا������� (أو ھذا ا�����ز. Bن وا����ر��ت ا���ذور ا�9وا���!ً ?ن ذ�ك، �9د أر�I ���ن ���واة 
و�-��&A� ?&1 � �و>-A� �&ط�ت د���� A���R�)، وا��9د ,��ر ا�دو�� ا�طرف �. ا�V-�=�� 3ر?�� ا	>وات ا��طر�ر�� ا��B��ظ

  أ>وات ا����ء ا�!E. �����ن ا�ظ&م �3ل �و�..

��Bوث ���واة و�Aودھ� �. ا����>رة، ا���ت �. �&�� اV�,راط ا����ء ا��. ?9د�A� ا�&���، وذ�ك �.  و�. ا?�راف ����م
و���نBإ�1 ا� �A��( ا��. ��=�A� ���واة. ،��&�A��9� ا�,����� ا��وBوا� �9د��وث ا�Bث  ا��B .ا�و�د ا"��را� I� وارھمB .و�

و�� ?&1 درا�� B"���ر��ت ا�دول ذات ا�,&-��ت ,�راء ��داو ا��داث  ا�92���Bت �. إB�وا	�ظ�� ا�9��و��� ا��A��3�، وا��. �
��ر ا�-�وة ��ن �واد "ذ�ك Bث ا�,�راء دو�� ا"��رات ?&�  1��Rم ��ن �3ر����A� ا�وط��� وا��زا���A� ا�دو��� �9Bوق ا"���ن."

، ���� ���&ق ����-�ذ إ�1 =��ون ا	Bوال ا�3,>�� ووا=I ا��رأة �. ?�&A� وA���B�، ?&1 أ��س �� و>-H ��و�I و�د ا�دو�� ا�طرف"
  ا���&�م وا�وظ�Eف.

�زEً��، �. �&ك ا���ود، إ�1 ���A. ��&ط� ا�ر�ل ?&1 ا��رأة وا�ط-ل (ا�9وا�� ا��. �Bدت ا���طق ا�-B� 9وث ���واة و=د ا���دت ا�&
و�. Bوا�و�V�)، ��ر�ط ھ�&ً�� ��ن �,�&ف أ3�ل ا�����ز، و���&ط ا��وء ?&1 اV�->�ل ��ن ا�,ط�ب ا�Bا"�!م وا����ر��ت  ول

 �رأة.ا�ا�-�&�� ا����&9� �9Bوق 

 

  ھ���!ط!ع ?&1 �9�ر�ر ���واة ا��وا����� و������A� ا�3-�ھ�� ا����9�، ا��ط  �

� ��  ھ��أ�3ط� �ر���( ���واة �&���>رة ا�دو��� ا��د�دة وا�9�د��، ا��ط  ��وا

 

��ق ا��	�ن ��ل ����� ا���ةا��� ا����ة ا�	��� � ���ض!ر	ر ���واة إ%<  
Bول =رار ا���&س  �-وض ا	�م ا���Bدة ا����. �9Bوق ا"���نإ�1  2015ا�ذي �9د�ت �H �. أ�و�ر/�3ر�ن ا	ول  �9ر�رھ��. 

������واة وا��دل �&���ء، وا�ر��ل، وا	ط-�ل دا,ل ا	�ر ا���&��، وا	�� Bول �B��� ا	�رة، ط���ت ���واة  22/29ر=م 
.Iو�	ھ� ا����� �ا"�!�� 

وأدت ���واة أن أ��I ���ل ��B��� �ؤ��� ا	�رة و���ن ���وى ���3� ر�م �ل أ?��ء ا	�رة ھو ا�Bرام، و���B�9B ،وق 
 ��&ك ا�9Bوق.����Aم ���ً�� ���ن ل أ�راد ا	�ر ��,�&ف أ3��A� و

 

�9ط��ن  اV?���ر���. ���ن ا��]�ل ���واة أن �],ذ ا��-وض 
، وا������ت) ا��د�د �ن ا�9وا��ن، 1ر�����Eن ?�د و�I �9ر�ره: (

وا����ر��ت ا����&9� ��	�رة �. ���=�ت ا���&��ن ����ز�� وظ���� 
ا�9وا��ن ا�����ز��، 1�B وإن �]��ت ?&1 ) 2و��B�ج إ�1 ����ر، و(

ا�د�ن أو ا�92���، ��ن ����رھ� ����ن ا����واة وا��دل �ل ا	�راد 
 دا,ل ا	�رة.

 

 

 
 "���ء ��&�"amira_a ا%�Aدر: �)	'ر/

 

&�� وا��ؤ���� �. =وا��ن و���ر��ت ا	�رة ا���&�� ����د إ�1 �Aت ا���A��Vوأ3�رت ���واة إ�1 أن ?دم ا����واة، وا�����ز، وا
 .(و>��� ا�ر�ل ?&1 ا��رأة وا�ط-ل) وا�و�V� (�&ط� ا�ر�ل) ا�9وا�� ��ن ���A9ن ھ����&��ت ��&,ص �. �-Aو

 

�Aد �]و�&. �3ري، ا���د إ�1 �����ر 92���� و�Aم  ا��-�ھ�موأدت ���واة، ذ�ك، أن ھذ�ن ا��-Aو��ن ���� �ن  ��ا�9رآ��� �ل ��ءا ���
 H9-ھ( دا,ل ا���وع ا��دارس وا���. ��!ً ?ن ذ�ك، �9د أ3�ر �9ر�ر ���واة إ�1 أن ���ن ����A9�ء �����ن �. أز��� ����� وأ��

  ا"�!�. ��ن ا��,دا�H �ن أ�ل ا">!ح.
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 ھ��ا��و�وع، ا��ط  ��ز�د �ن ا���&و��ت Bول ,&-�� �

 

�(� ���	دوا ا%�2%�2 وا%�	ن وا%را�&� وا%�	ن وا%�����  �تد1وة إ%< 'ل ا%���ط�ت وا%��ط�ء ا%���رط	ن 
 وا%�	ن

��زا���، و�ر���، و������ر، وا�-�&���ن، و�ر��، و���!د�ش، و�دا �ن ���1 ���واة إ�1 ا��وا>ل �I ا���3ط�ت وا��3ط�ء �ن 
 ��. ���9د �. ���ف.ا���,رط�ن �. ?�&�� �9�ر�ر ا�ظل �&�&��ت ا�2��2� وا����ن وا�را��� وا����ن وا�,���� وا����ن ���داو، وا

�Aم ��3ون �. ���=�ت إ�!���ا�ذ�ن � �Aود ا����>رة ا�دو��� ا��. �9وم �A� ���واة �د?م ا��3ط�ء �ذر أن�B 9�د   ���ز�ز��ا .�
  �ن ا�-�=�� ��داو.  16، و15، و9، و2أو��ع ا�زواج وا��!=�ت ا	�ر�� ، ا��. �>ت ?&�A�، ��و�I، ا��واد 

  

  �natasha@musawah.orgر�1 ا�V>�ل ����3� دار، ��ؤو�� ا����>رة ا�دو��� ����واة  �

 

 أ�دث أ���ر ���Aرات و���Aري ���واة
 ��%	ز	�: �ؤ�ر وط�� �ول �وا�	ن ا#�رة ا%��)��

 �Aظ��ا��. � �رة ا���&��	ون ا��= �&�B أ��م، �ن أ,وات �. ا"�!م�. إط�ر �. ?&1 �دى 2!2�18 – 16، ُ?9د �ؤ��ر وط 
����Bن  �3�رك �ن 1�3 أ�B�ء ����ز��، �&�ط���� �200رة، A3د �Bور �Bو ، Bول إ>!ح =��ون ا	2015أ�و�ر/�3ر�ن ا	ول 

م ا�3ر?��.�ط��ق ا��دا�� �Bا�� .� �Aإ�� �-�ذ ا��رأة ا���&��و  

(ا��رأة ?�Eل ا	�رة؟). �B�ور �. ا��دوة ا	م ا����&� أ�ورز����  ’?Bila Isteri Jadi Suami‘�دأ ا��ؤ��ر ��دوة ?��� ���وان 
�� ��ر�����و ا�3ر?�� إ���?�ل �1�B، وا��د�رة ا���-�ذ�� 	,وات �. ا"�!م را��� ?�2�ن، و,��رB� د، و=��. =��ة�Bةأ 

وم ا�ذي ��ط&H�� I ا��2ر �ن ا�زو��ت �دور ا���Eل �. ا	�رة، ، �Bث دار ا��9�ش Bول وا=I ا��B�ة ا�زو��� ا��ا��-��ر �ور رو���ه
 ذي �ن ��ظر إ��H �9&�دً�� ?&1 أ�H �ن ��ؤو���ت ا�ر�ل.ا�و

���3� �ن ا����ء، ��ن ��Aن ا	�A�ت ا����!ت �&����ر ?ن 3واA&Rن، وو�I ,طط ا�و��ت �&ك ا��دوة �ر>� ?ظ��� �&ط�9�ت 
���?�ت ا���ط �د?م  ������V ���  ط���Aن �9وا��ن ?�د�� �&�رأة ا���&��.�ا��را��

 

م ز��رة  �� ?&1 ����وك >A�-B��!ط!ع ?&1 أBدث أ�3ط� وأ,��ر أ,وات �. ا"�!م ��

 

 ����	�: �	��وز	وم ا%	وم ا%&�%�� %�!وق ا�����0

ا������� �&���ر��ت ا��9&�د�� ا���رة واV�-�Bً ����وم ا�����. �9Bوق ا"���ن، �ظ�ت "ا�&���  �وً�� �ن ا��3�ط" 16"ا�B-�ء ����A�ء 
و�راب) ����وز�وم �. ا���3ر �ن د����ر/��ون ا	ول ���، Bول ��I �3و�H ا	?��ء ا�����&�� B<�2015� ا��رأة وا�ط-ل" (

.������ �G��ث �. 

��و���( ���H، و��دي ن و,�راء �. ا������ �ن ������، �ن ���Aم ��و�Bدث �. ا�����وز�وم ��3ط�ت و�3ط�ء 9Bو=�ون و��و�
�و ��ر، و- >!ح، و��Vن ���H، ود. أ�و ��ر ��ه، وا�a�3 ?�ر ��ي، وآ�. ��!ه- �و��ر�ث، و�داي �����ا��د�رة ا���-�ذ�� �

 ،������ا��Aود ا���A� ا��. �ذ�A� و�راب د. إ����و �وراي. ���=ش ا���Bد2ون Bول أھ��� ��I �3و�H ا	?��ء ا�����&�� �G��ث �. 
وھو �� ��زز ��ط���� ا��9�دات ا�د���� ����3�ر� �. �&ك ا��Aود، 9وق ا"���ن �����ر ا	و��ع Bول �&ك ا���]��. ��دا��ون ?ن Bا

���I أن  1�B� س�Eد إ?!ن ا�ر�� �ث، ,�>ً��G� ��&���?��ء ا��	ا H3و�� I��� ون�ول ��ل ا���. ُ=ُدً�� �. �ن =�B 3�ت=����
و�� �وف ��رم �&ك B.ا��ا����ر�  

4�� . ���ء �ر'
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و�راب ?ل �دى ?9ٍد ��ل �ن �B!ت ر�I ا�و?. �],ط�ر �3و�H ا	?��ء ا�����&�� �G��ث و9Bوق ا�ط-&� ���&&ت �Aود �
� ��ً��B ون �9وم�12، ���ودة =��	س ا�Eب ا�رE�� ب�و�راب��ب ا��رأة و����أن ��رض �&ك  3ؤون ا��رأة ��را���A�. و�]�ل 

 ا�و9�2� ?&1 ا������ ا�وط��� �. و=ت =ر�ب.

 

م ز��رة  ��و�راب، ����� �و=�A���ز�د �ن ا���&و��ت Bول �Aود وأ�3ط� 

 

 ���واة �� ا#���ر
 

�  ������و�راب، د. إ����و �وراي،  ا���-�ذ���I ���>رة ���واة، ا��د�رة  اBوارً أ�رت �ر�دة �ورا�� ا����� H�� ا����دت
 :ا�رB&� ا������ ا��. أ��ت إ�1 إ?!ن ��I �3و�H ا	?��ء ا�����&�� �G��ث �. �&دھ� ذر��ت

 

?ن 9Bوق ا"���ن �9�c�ط A�Vم ?ن ���>رة ���واة، وا��ؤ��� ا��3�ر� ��رز =���� ا��رأة  ا��دا���ن�ر>د  أ��د �
 ، ?زة �&���ن:ا��>ر��

 

 
 

 

�I ا��ؤر,� ا���و�� و���>رة ���واة، أ.د. ھ�ون ا�-��.،  Bواًراا	�ر���، �ؤ,ًرا،   NPRأ�رت إذا?�  �
 :Bول اV��,���ت ا	,�رة �. وط�A�، ا���&� ا��ر��� ا���ود��، و�� ����H ������� �&�رأة

 

‘��د�� ��و>&�� إ��A� ? "ا��را������� =ر��� �ن ا���س، �9ودھ� ا���س، وھ. ���
�3روا ���ً�� ��2U�ر ا���رة ��3و�H ا	?��ء ا�����&�� �G��ث، ���,ذوا =راًرا 

 ا�ر�Eسوا?ً�� �و=ف �&ك ا����ر�� ��B��� أ�رھم. و?&1 ا�رRم �ن >�ت 
 I�� ، �. إ�9�ء ا��3�رط. �9د�د إ�1 ا���ر��س، ��,���رھم ا������ذاك، �دأ ا��آ

�-�A�، و�م �-رض ?&�Aم ا�����ر. �9د ?ر�وا أ�A� ا�����ر �ن ا�������ت 
�-��ر �&د�ن.  ء���ر�� ��رة و���ت �ن �����م ا�د�ن �. 3.ء، �ل ھ. �و

 �9د �Bوا أ�رھم."
’ 

" �I �ر�Bب ا��ر>د �9�c�ط ا��Aم ?ن ?زة �&���ن، �cن ا��ر>د ‘

�د�ن ا��Bرش ا�E��9. ا�ذي ا��Aد�A� ?&1 �دى �Bو ?���ن، و��رب 

���ه =��ون ا��ظ�ھر ا�� H9&= 3رة أ�راد أو ?ن? I��� I��� ر، ا�ذيE�

أ2ر دون ا�B>ول ?&1 إذن �ن ا��&ط�ت، وا�ذي أدى إ�1 ا��د�د �ن 

 V�Bت ا��Bرش ����دا���ن ?ن 9Bوق ا"���ن وA��Bم."
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ا������  �&�3روع ا��2B. "ا�3رق ا	و�ط ا��د�د: �و�A�ت ������ وأ�د�و�و��� ��E3�"،  –�دو�� ا�3رق ا	و�ط ا��د�د  ���و�ت �
د ا	�د����، و�Aا� –ا�ذي أ�راه ?&1 �دى ,�س ��وات �رز أو�&و �&درا��ت ا"�!��� وا�3رق أو�ط�� ������ أو�&و 

 و�Aود ا����>رة ا��. ��ھ�ت �A� ���>رة ���واة أ.د. آ��� ودود.

 

 
 

�  �A� راف �. �9�ل�، أ3�رت ا�>B-�� وا����� ا��ر�ط���� �رV ��ور إ�1 ���واة �رأةا��� �9و�H ا�9رآن ���-�ل ?ن Bول �. ا��&
 &ط� ا�ر�ل �. ا��راث ا�-A9. ا"�!�.:� ��ر أRوار�.  �Aودھ�و

 

 

   

 

‘ H=��� .� ل 3.ء I�� أن ��ن ?&�"أراھ� ���Bً� ?ظ�ً��، و�
ا�> .Y�B�Bن ��Bدث ?ن ا����ق ا���ودي ا�ذي V ��و=H�� I �وز أي 

... أ�� ��2ر ا�رأة أ�ر ��,ط1 �و=����� 21ا�رأة. و������.، �-وز 
�ؤ��� �]ن ھذه ا�9رارات ا��B&�� 3د�دة ا	ھ���، �Bث أن و�ود ���ء 

��و�I ا����. � ا����&9�ا��2ر �ن ا�9وا?د ا�����ز�� ��ن أن ���ر 
 �&�رأة، و>A�B�، و>!ح أ�رھ�."

 

��dف ا�3د�د، ����د ا��د�د �ن ا�ر��ل ا�ذ�ن �Bر�ون زوا���Aم و����Aم ‘
�ن Bر���Aن ا	����� إ�1 �����م ا�د�ن، وأ2ر �� �-�&و�H �ن آ��ت، 

�و�A� �3ر?ن ا��طر�رظ� ��U، ھ. ا�ء. �34���رة �ن �ورة ا��A3ا� 
و����ر �&ك ا�U� �ن أ2ر ا�U�ت ا��. �دور Bو�A� ا��دل �. ا�9رآن؛ 

B .Hدي. إن. إ�" �A�&? واة" أط&9ت���" ��E���ا� �ظ��1 أن ا���
ا��طر�ر��" �. ا��راث ا�-A9. ا"�!�.. �A. ا�U� ا��. �د?. ا��د�د 

أ��&�� ا�ر�ل ?&1 ا��رأة و�&ط�A  ،�A�&? H��ن ا�-A9�ء أن e =د �ن ��
 �&ك ا��&ط� ا��. ��ن إ=���A� ���9وة."

 

‘" �A�����ب " وذ�ك �. �A��9� ا�ذي 3�رت �H �."دا,ل �A�د ا���در �.  
، )2015"ر��ل =وا�ون؟ إ?�دة >��R� ا��&ط� �. ا��راث ا�-A9. ا"�!�. (

�2!ً أ,!=�� �د�دة. �A. �رى أن ا���دأ ا��]���. �. ا"�!م، طرBت آ��� ودود 
�وازن وا����د��� �. ?!=��Aم وھو ا��و�Bد، ��ب أن �9ود ا��ؤ���ن إ�1 ا���. �&

�� ?&1 أن Bا� ��، ��9م آ����م =رآ����� �A-<ك ا��9م �و&�� �A-و�. ��ر� .��?����Vا
ا��ص �-�H �ر3د�� �&�واز�� ��ن �و�A. ا����واة وا��را�ب...  و��2&ت ا�B��� ا��. 

 ��U. ا� �و��� �ر �ن زاو���-�&� �Aء، ا��. ?�دةً  34ا,��ر����ؤول  �ن �ورة ا�� ��
?&1 أ��� �A�Y ا�ر�&� ا�9وا�� ?&1 ا��رأة...و�ن آ��� ودود �رى أن ا��,دام ھذه 

".�Eد إ�1 �9د��ت ,�ط���� ���ل ?&1 ا��رأة إ� ا�U� أ��ً�� ��&ط� ا�ر
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�دث!در�� � 
 

��ور�وس ا��&وم ا������� )ا�A�د(��ود�A.، ������ �و���� :– ..Aد� ����� ��را�دا ھ�وس، 

  

��ر�� �� ���واة �� ��� أ��ات �� ا��
م �� ��ا� �� ،����ت #"! ��ى ���� ا$�� ا���%&
���ت، $)$' )����6ر، ��45 &%��� د0-���121 �� ��0/ �. ا$-��ء ا$%��رات، ا$+*���ت، ا$$

..��(1: أ� أ&�89 ��� ��ن �. ا$

<� �� ���1.؛ ��� ا���46 درا�0 ����2"� ���ا15. ا$+�0@� و�1? 0%�ي &=�16"���"? ��B�1ت ا$
&"�41 &�ر60ً� #"! إ�Hاء ا$6(�ث، ور�F ا�#
م، و�1Eھ� �. ���رات ��ف &���5�# �� 

.�KL�6=� و���1، �-�"� �1L&� ا$@

�� ����=ش و���ا�3,>.�ك �I ز��!�. ?&1 ا����وى ذو�وا>&ت � ،3ف �,�&ف أ���د 
ر��ر��  وأ���1، ا�����9لا���و�� وا"�!م. أ�ط&I إ�1 �ز�د �ن اV�,راط �I ���واة �. �&�

 ا��V�9ً �&ً�� إ�1 ا���رب.

 

 

 
 

 

&�� �و��ون ا�!ھو���، �ن ��I وط��?�  �� ��?����Vا �9وق، وا��دا�B، وا���روس �&د�����و?� �ن ا��1A �رز �
  :9Bوق ا"���ن وا�د�ن وا��!=� ا����� ���B   ��Aول ���. وB��ر ا�����ت

 

 

 . ��Aدر6

�.� �A���  If the Oceans Were Ink)ور�� Vر� ��-B<ر �داًدا)، �طرح ا�Bن ا��� �و 
Carla Power -  و�ط	و�. ا�3رق ا .رؤ��A�  -ا��. �ر?ر?ت �. ا��رب ا	و�ط ا	�ر�

 a�3ا�9د�م ا� �A9ر�ً�� �. ا�9رآن، ��د أن أ��ت و>د�B� 2ر��h�ت ]ا��. �رى ا���ض أ�[�A ا	
 :�ص��Bد أرم ا��دوي ?�ً�� ��!ً �. ر&B� �A-م ا�

 H�� ت ا��رأة&�Bآ,ر ا ��أ?رف د�ً V"زي –�. �راH&B ا���ر�,�� ا���رة"  �2ل ھذا ا��و=I ا��ر
 �دويا�ا��B� a�3د أرم 

" ��ً��2�ر ,!ف ��ر، رز �وإ=راًرا �]ن 1�B �>ط&Y "أد��ن" ��ن أن �ون إ3
����?��.  �ن?&1 ا�د�ن �� ���H3  ،ا���ل ��H�V�9ھذا Vا �ل ا��دا������&ون �ن أ

�ن أ�ل  ا�����&ون أ��ل �&�-�� ا��. �وا�A� 1 �A� Hما���ب ھو ا��و>ل إ��Aدف 
9���د ا�د����، و���-ون ��A�، و����دون إ��A&�? .� �Aم �ا�=��Aم و9Bو=Aم وA���Bم 

 ا�-Aم ?&1 �ط�ق وا�I."و�. ���ر��Aم "��ءة ا��,دام ا��&ط� ا�د����، و�3ر ذ�ك 
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� Faithfully Feminist ) درا��ت �ـ I��ا�رأة �ن أ���ع ا�د����ت ا�2!ث: ا��Aود��، وا�����B�،  45��و�� �ؤ���) �
��� H�A�  �ت:ر�ف أ�-�Aن �و>-Aن ��و��ت ��د��وا"�!م، ����ول ا�>راع ا�ذي �وا

  

 

 

 

 

  

  musawah@musawah.org �'ر�ر	� ���واة:

  

  www.musawah.org: �و�: ���واة

  

�	1�� +Google، أو 	و	وب أو، و	ر، أو �	��وك 1)< ا���وا إ%	��: ���واة 1)< ا%و��Kط ا>�

  

م �را�&�: �  �info@musawah.org&�3�ر� ��	,��ر أو طرح ���ؤVت، ��

م ?&1 ا��رأة و�ق �و=-A� �ن  �.B�ُ ،������ ����= H�� ت =���� ا��رأةB�<م أ��?
 "��9�9B" �و���ون ن أن ��� V و��ت �ر�ن أن ا��رأة����� .�A�-�� �A�?ا��. �د �و�Aا�
إذا ��ت �ؤ�ن و���I �����م أي �ن اUد��ن ا�2!2� ا��رى، ا�����B� ، أو ا"�!م، أو 

ن أن �و�. ����B�، أو ��&��، أو �Aود�� ا��Aود��. و����2�� V ك�ت أ��ل �رى ا��ؤ�
�9�9B� ����� �د?��ن �. ا�و=ت �-�H ا��9م ا���و��. ورRم ذ�ك �&م ��د �ن �Rر ا�IE�3 أن 
�رى ���ء �ؤ���ت �����ت، �. ا�و=ت �-�A��9� ،Hن ا���و��، و�2ًرا �� �طرح ?&�Aن 

  ا اV?�9�د؟"ا��ؤال "���ذا �� ز�ت ����� �Aذ
 

 

 �!�>�ل ���


