
 
 

إإقامة االشبكاتت من أأجل االتغيیيیر: نظرةة عامة  
 

-فبراايیر / شباطط  15كوااال المبورر٬،  لو أأرريید إإحدااثث تغيیيیر جوهھھھريي في االسعي من أأجل حصولل االمرأأةة على   
حقوقهھا في االمساووااةة وواالعدلل في االسيیاقق ااإلسالمي٬، فعلى االنساء أأنن تنشئن مؤسساتت جديیدةة ووأأنن تستعدنن 

ألنفسهھن هھھھويیة االديین.  
 

في االكثيیريین على ااألررضض."  تؤثِّرننهھھھن االذيین يیأتي ممن يیكتبونن فصولل االمسرحيیة. ووناشطاتت مثلنا  "االتغيیيیر
تلك كانت كلماتت دداايیزيي خانن من "االمباددررةة االنسائيیة ااإلسالميیة في االرووحانيیة وواالمساووااةة"  

 
–عالم مليیونن اامرأأةة مسلمة في اال 750ووقالت دداايیزيي أأيیضاً إإنن االقوةة يیمكن أأنن نجدهھھھا في االعددد٬، ووفي ووجودد   

–ووهھھھو ما يیعاددلل ُسدسس سكانن االعالم  االحقيیقيیة.  االقضايیانستطيیع االحفاظظ على االتركيیز على    
 

ووهھھھي ترىى أأيیضاً أأنن هھھھناكك إإحيیاء دديیني نسائي يیجريي ااآلنن٬، تتزاايید فيیهھ أأعداادد االنساء االرااغباتت في تحديید 
هھھھويیاتهھن من خاللل االديین.  

 
ووخلق برنامج لتخريیج مفتيیاتت نساء٬،  تركز منظمتهھا على أأرربعة أأهھھھداافف: تأسيیس مجلس شوررىى بديیل٬،

٬، ووددعم االتوااصل عبر ااإلنترنت حولل ما يیهھم االمرأأةة االمسلمة من قضايیا.االمرأأةة االمسلمةووتأسيیس صندووقق   
 

جاءتت كلمة دداايیزيي خانن أأمامم االحضورر في االجلسة االعامة االساددسة من ااالجتماعع االعالمي لحركة مساووااةة٬، 
تت االمرأأةة االقائمة االتي تعمل على مستوىى ددوولي.وواالمخصصة لطرحح نظرةة عامة على شبكاتت وومنظما  

 
٬، االتساؤؤلل حولل االتناقض االقائم "نساء في ظظل قواانيین االمسلميین" من منظمة ززاارريیزاانا عبد االعزيیزططرحت 

بيین ااألمورر االماليیة ااإلسالميیة االغنيیة بالتفسيیرااتت وواالمتمتعة بتفاعل ررصيین وودديیناميیكي بيین االفقهھ ووااألسوااقق 
إإلى االقواانيین ااإلسالميیة بوصفهھا غيیر قابلة للتغيیيیر إإذذاا ما تعلقت بالمرأأةة٬، من جانب االماليیة من جانب وواالنظر 

آآخر.  
 

على االمرأأةة غيیر  ههعلى االمرأأةة االمسلمة٬، وولكن بتأثيیر االقانوننووقد ااهھھھتمت ززاارريیزاانا في كلمتهھا ليیس فقط بتأثيیر 
االمسلمة أأيیضاً.  

 
ر على االمسلميین ووغيیر االمسلميین على حد إإنن االتفاعل مع قواانيین االمسلميین لهھ أأثووقالت في هھھھذاا االصددد: "

سوااء. فعندما يیتعلق ااألمر بسيیاسة عامة٬، يینبغي أأنن تكونن مطرووحة على االنقاشش االعامم٬، ووأأنن يیكونن لكل من 
سيیتأثروونن بهھا االحق في ططرحح ااألسئلة وومناقشة االقواانيین."  

 



نساء تعشن في بلداانن "إإننا نربط بيین االجماعاتت على االمستوىى االمحلي٬، أأوو ااإلقليیمي٬، أأوو االدوولي٬، فهھناكك 
يیعتبر ااإلسالمم فيیهھا دديین االدوولة أأوو في مجتمعاتت تهھيیمن عليیهھا االقواانيین االديینيیة٬، ووأأوولئك االذيین يیصنفونن أأنفسهھم 

كمسلميین."  
 

تنفذ منظمة "نساء في ظظل قواانيین االمسلميین" براامج تباددليیة تهھتم بدعم االتضامن٬، ووتباددلل االمعلوماتت٬، ووبناء 
االقدررااتت وواالتدرريیب٬، وونشر تفاسيیر االقرآآنن٬، ووتنظيیم االحمالتت.  

 
فقالت إإنن االمرأأةة يینبغي أأنن تتسلح بمهھاررااتت االقيیاددةة  "شرااكة تعلم االنساء"من يیهھ جويیالل ررااكتحدثت بعد ذذلك 

حتى تستطيیع أأنن تصنع مستقبالً أأفضل. االضروورريیة  
 

ووقالت في ذذلك: "إإنن جوهھھھر برنامج االقيیاددةة هھھھو أأنن كل اامرأأةة تستطيیع أأنن تكونن قائدةة. هھھھناكك مهھاررااتت يیجب 
تعلمهھا٬، وولكن االمهھم في ااألمر أأنن نلتئم معاً وونعبئ جهھوددنا خلف ررؤؤيیة نشتركك فيیهھا جميیعاً حتى نستطيیع 

انونيیة من أأجل ضمانن االمساووااةة بيین االجنسيین."تغيیيیر االمعايیيیر ااالجتماعيیة وواالبنى االق  
 

لغة. ووإإلى جانب  17هھھھيیئة مستقلة من أأرربع قاررااتت يیتحدثونن  20"شرااكة تعلم االنساء" شرااكة فريیدةة تضم  
االرؤؤيیة االمشتركة حولل االتدرريیب على االقيیاددةة وومناصرةة حقوقق ااإلنسانن٬، أأكدتت جويیالل على أأنن كل مقارربة في 

ا حسب االسيیاقق االثقافي للدوولة االمستقبلة.منهھج حقوقق ااإلنسانن يیتم تكيیيیفهھ  
 

وويیضم أأكثر من  2001 تأسس "االتحالف من أأجل االحقوقق االجنسيیة وواالجسمانيیة في االمجتمعاتت االمسلمة" سنة
االشرقق ااألووسط٬، ووشمالل أأفريیقيیا٬،  عضوااً ووناشطاً وومنظماتت غيیر حكوميیة وومؤسساتت أأكادديیميیة من 40

ووجنوبب شرقق آآسيیا.  
 

لل إإلى قضيیة ب ارر إإيیكاكارركاننتؤمن ممثلة االتحالف٬، بيین أنن االجنوسة ليیست قضيیة خاصة ووال يینبغي أأنن تحوَّ
خاصة ألنهھا جزء من االنسيیج االسيیاسي ووااالجتماعي للمجتمع.  

 
ضطهھادد االجنسي٬،  ووذذلك المهھ كوسيیلة قويیة للسيیطرةة وولااووفي ذذلك تقولل : "إإنن االديین كثيیرااً ما يیساء ااستخد
."ااإلنساننبهھدفف إإضفاء االمشرووعيیة على اانتهھاكاتت حقوقق   

 
 االصحيیةايیة عبالمئة من االر 40فقالت إإنن ووأأخيیرااً تحدثت عزةة كرمم من صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن 

بالمئة في االبلداانن االتي تمزقهھا  60 ااألساسيیة في االدوولل االناميیة تقدمهھا منظماتت دديینيیة٬، ووتصل هھھھذهه االنسبة إإلى
ساء.ن بالمائة من هھھھذهه االمنظماتت تقوددهھھھا نيیاالحرووبب. ووأأضافت أأنن تسع  

 
ووقالت: "لو أأررددنا االتحدثث عن االجنس وواالصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة فلن نستطيیع ذذلك ددوونن ااستهھداافف من 

يیؤثروونن في أأسلوبب تفكيیرنا ووااعتقاددنا ووسلوكنا٬، أأيي االعالم االديیني."  
 

ة ترااتيیجيیعالم االديیني على إإقامة تحالفاتت ااستقومم مباددئئ تعامل صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن في تعاملهھ مع اال
تركز على قضايیا محدددةة٬، ووتوفيیر قاعدةة متساوويیة ووفرصص متساوويیة٬، ووضمانن االشفافيیة وواالمساءلة.  

 
على أأنن أأهھھھم مبدأأ هھھھو ااحتراامم أأساليیب وومقاررباتت ااآلخر.  

 



االتعامل وواالعمل. ووعليینا أأنن نعي أأنن االتعامل وواالعمل بأسلوبب آآخر ليیس "لدىى كل منا لغتهھ ووأأسلوبهھ في 
 ً ."بالضرووررةة أأمرااً سيیئا  

 
.\ اانتهھى  

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


