
 

عن مساووااةة ااقالو  
 

دد. ماررجو بدرراانن  
ززميیلة مركز ااألميیر االوليید بن ططاللل للتفاهھھھم ااإلسالمي االمسيیحي  

جامعة جوررجج تاوونن٬، ووااشنطن دديي سي  
"هھھھانحن في أأوواائل االقرنن االحادديي وواالعشريین نتناوولل آآخر االقضايیا االكبرىى: االمساووااةة في ااألسرةة. أأنا أأؤؤمن بأنن 

ااإلسالميیة هھھھي آآخر االجبهھاتت في أأررضض االقضايیا االتي لم تحل بعد. االمساووااةة وواالعدلل للمرأأةة في االمجتمعاتت 
كذلك ال غنى عن االمساووااةة االقانونيیة لتحقيیق االمساووااةة ددااخل ااألسرةة االمسلمة. ووسوفف تساعد قوةة االتحركك 

–االجماعي االعالمي ووططاقتهھ  –كما شاهھھھدنا هھھھنا في مساووااةة   على نجاحح ذذلك. فيیما يیتعلق بالتنظيیم على  
وولم شمل ااألكادديیميیيین وواالنشطاء٬، كانت مساووااةة حدثاً فاررقاً."االمستوىى االعالمي   

 
ناسيیروو ززهھھھرةة أأبو بكر  

جمعيیة االشبانن االمسلميین ووعضو االمجلس ااإلسالمي بالنيیجر  
"ووماذذاا بعد؟ بالنسبة لي في االنيیجر٬، سوفف أأجمع االكل معا٬ً، لنعمل على تطبيیق ما تعلمناهه هھھھنا. أأنا أأشارركك في 

ي االتليیفزيیونن ووااإلذذااعة٬، ووسوفف أأستغل هھھھذهه االفرصص لنشر ررسالة االمساووااةة االعديید من االبراامج االحواارريیة ف
لقد أأتاحت مساووااةة االفرصة للمشارركيین ااألفاررقة لاللتقاء معاً. ووقد شكلنا لجنة صغيیرةة٬، ووسوفف تعمل وواالعدلل. 

ن االمنسقاتت على إإحدااثث تغيیيیر في قواانيین ااألسرةة في االقاررةة. في االنيیجر ااآلنن ليیست لديینا االفرصة للحديیث ع
االمساووااةة. ما نستطيیع االنقاشش حولهھ هھھھو االعداالة ووليیس االمساووااةة. أأنا ووااحدةة من اامرأأتيین أأعضاء في االمجلس 

عضواا٬ً، ووهھھھذاا ووحدهه تقدمم هھھھائل في االمجتمع". 22ااإلسالمي االذيي يیضم   
 

سوسن عبد االحميید ررسالنن  
لجنة االمباددررةة االنسائيیة٬، سورريیة  

العربب فقط. هھھھذهه االتجربة ووسعت آآفاقي٬، ووسوفف توسع "لقد جعلتني مساووااةة أأددرركك أأنن ااإلسالمم ال يیتعلق ب
أأيیضاً من عملي في االمستقبل. نحن نعيیش في ظظل االمرجعيیاتت نفسهھا٬، ووعليینا أأنن نتذكر دداائما٬ً، عند االقيیامم بأيي 

إإعاددةة تفسيیر لإلسالمم٬، أأنن غيیر االعربب سيیتأثروونن بهھ أأيیضاً.  
 

حكمت حالسهھ  
ااالتحادد االنسائي ااألررددني  

بأنن أأيي تدخل من أأجل تحقيیق االعدلل وواالمساووااةة سوفف يیكونن االقرآآنن مرجعيیتهھ.  "لقد أأبرززتت مساووااةة معرفةً 
ووكنت أأوودد لو لم نتحدثث عن ااألسرةة االمسلمة فقط٬، وولكن عن ااألسرةة بوجهھ عامم. لقد شعرتت بأنن ذذااكك نقاشش 

ال يینبغي أأنن يیقتصر على االمسلميین ووحدهھھھم."  
 

مهھا ززيین االعابديین  
لنساء على ططريیق االسالمم٬، االسودداانناالمنسق ااإلقليیمي   

"لقد سمحت لنا مساووااةة بمقاررنة مختلف مظاهھھھر االوااقع ووااالحتفاء بتنوعنا. ما أأنجزناهه هھھھنا هھھھو أأننا أأكدنا على 
االنقاطط االمشتركة فيیما بيیننا. ووبذلك ااستطعنا االتوصل إإلى إإططارر عمل تستهھديیهھ االمنظماتت االنسائيیة في مختلف 

اتت قواانيین ااألسرةة."االبلداانن عند تعاملهھا مع إإصالح  
 
 



غاددةة شوقي  
عضو االلجنة ااالستشارريیة بمركز االخرططومم لحقوقق ااإلنسانن٬، االسودداانن  

لقد أأضافف هھھھذاا ااالجتماعع قيیمة إإلى االحركة االنسائيیة بجمعهھ بيین االفقهھ ووحقوقق ااإلنسانن االعالميیة معاً. لقد كانن "
ً للنظر في ااالسترااتيیجيیاتت االتي  نستطيیع تبنيیهھا فيیما بعد في سعيینا أأمرااً جيیدااً أأنن ااستطعنا أأنن نلتئم معا

االمسلمة." ااألسرةةإلصالحح قواانيین   
 

ددجيینجارريي ميیجا  
االنساء ووحقوقق ااإلنسانن٬، مالي  

في االدفع من أأجل  نَ حْ جَ ن نَ مَّ لقد كانت تلك فرصة لتباددلل االرؤؤىى وواالمعرفة بوااقع حيیاةة االمرأأةة٬، وواالتعلم مِ "
ووااالسترااتيیجيیاتت االتي ااقتسمناهھھھا هھھھنا٬، خاصة  إإددخالل إإصالحاتت في بلداانهھن. ووأأططمح إإلى ااستخداامم االمعرفة

ً إلصالحح قانونن ااألسرةة. لديینا االكثيیر من االقيیاددااتت االنسائيیة٬، وولكن االمشكلة  ووأأنا أأعمل مع حركة تسعى حاليیا
ررجالل االديین. يیجب أأنن يیتغيیر ذذلك أأووالً." نللقرآآنن هھھھو ما يیقولهھ لهھ نهھھھي أأنن تفسيیرهھھھ  

 
رراايیسا هھھھـ. جاجورريي  

ة االبديیل٬، االفيیليیبيینمركز ااالستشاررااتت االقانونيی  
"نحن أأقليیة في مندااناوو. وولست أأددرريي كيیف نستطيیع أأنن نصل إإلى ووضع االمساووااةة٬، وولكن "مساووااةة" أألهھمتنا 
االنظر في مختلف ااالحتماالتت وومنحتنا ااألددووااتت االتي نعمل بهھا. كنت مشارركةً في عمل تنمويي ووفي إإنشاء 

على قضايیا االمرأأةة. ووآآمل أأنن أأستطيیع جمع  مسلمي االسكانن ااألصليیيین في مندااناوو) يیركزبرنامج للمورروو (
جماعاتت االمرأأةة ووقيیاددااتت االمنظماتت غيیر االحكوميیة وواالعمل معهھم من أأجل خلق ووعي أأووسع٬، خاصةً فيیما 
يیخص االعالقاتت بيین االجنسيین في سيیاقق االثقافة ااإلسالميیة ووقواانيین االمسلميین. في ظظل االنزااعع االمسلح االجارريي 

مسلميین في ااآلنن نفسهھ٬، لاالنظر في قضايیا االنوعع ااالجتماعي بيین اا ااآلنن٬، يیصعب االعمل مع أأخوتنا وومحاوولة
  صغيیرةة. وولكننا٬، مع ذذلك٬، نسيیر بخطوااتت

 

http://www.musawah.orgمووقع االمنظظمة غلى شبكة ااإلنتررنتت:   
 


