
 
 

بالنسبة للمرأأةة االمسلمة٬، عاددةةً ما تؤدديي االحدااثة إإلى نزااعع  
 

–فبراايیر / شباطط  16كوااال المبورر٬،  االقواانيین االتي تحمي االيیومم قد تقمع غداا٬ً، ووهھھھو ما يیفرضض ضرووررةة االتقيیيیم  
.وواالحاجة إإلى إإصالحح  

 
اووااةة وواالعدلل في حولل االمس ااالجتماعع االعالمي لحركة مساووااةة االتي عقدتت االيیومم في إإططاررفي االجلسة االعامة 

ااألسرةة االمسلمة تحدثت ررشيیداا مانجو٬، ووهھھھي ناشطة وومحاميیة ووأأستاذذةة بجامعة وويیبستر٬، فقالت إإنن االقواانيین 
االتي تضربب بجذووررهھھھا في حقبة تارريیخيیة معيینة يینبغي تمحيیصهھا وواالنظر فيیما إإذذاا كانت ال تزاالل مناسبة 

ووقابلة للتطبيیق.  
 

من ااالجتماعع٬، وواالتي كانت بعنواانن "مساووااةة بال  جاءتت كلماتت ررشيیداا في االجلسة االعامة ااألخيیرةة
إإلى قمع غداا٬ً، لذلك نحتاجج إإلى أأنن نفكر  ااستثناءااتت". ووأأضافت ررشيیداا :"إإنن ااستخداامم االحمائيیة االيیومم قد يیتحولل

االميیرااثث االذيي نخلفهھ ووررااء ظظهھوررنا... إإنن االقانونن ليیس تريیاقاً لألمرااضض ااالجتماعيیة. ووهھھھناكك حاجة مليیاً في 
ووتعددديیة٬، بما في ذذلك إإمكانيیة ااإلصالحح من االدااخل."لمقاررباتت شموليیة   

 
ووضع ااالسترااتيیجيیاتت االسيیاسيیة  ووأأضافت ماهھھھنازز أأفخامي مؤسسة ووررئيیسة "شرااكة تعلم االنساء"  أأنن
ووااالجتماعيیة كثيیرااً ما يیحرمم االمرأأةة من مماررسة حقهھا في ااالختيیارر.  

 
هھھھو االذيي يیميیز" ووأأضافت ماهھھھنازز٬،  ذكورريیةلليیس ااإلسالمم هھھھو االذيي يیقيیِّد٬، وولكن االمسارر االذيي ااتخذهه تارريیخ اا"
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هھھھناكك االكثيیر من االتبايین بيین االحقوقق في االنظريیة ووفي االمماررسة٬، ووعليینا أأنن نوجهھ : " )��������
االسيیاسيیة وواالثقافيیة االحاليیة."جهھوددنا نحو ااألووضاعع   

 
د االمرأأةة في من أأجل االقضاء على أأووجهھ عدمم االمساووااةة بيین االرجل وواالمرأأةة٬، فالتميیيیز ض االكثيیرال تقدمم االحدااثة 

لف عن مثيیلهھ في االدوولل االناميیة.االدوولل االمتقدمة ال يیخت  
 

"مرااقبة نشاطط حقوقق االمرأأةة االدوولي في آآسيیا وواالمحيیط االهھادديي" : ي ذذلك قالت شانتي دداايیراايیم٬، مؤسِّسة ووف
"لقد ااضطلعت االمرأأةة في االبلداانن االناميیة بأددوواارر تقليیديیة تضع االقيیودد على حقوقهھا٬، ووعلى تقدمهھا االمهھني٬، 

ووعلى مشارركتهھا في االحيیاةة االعامة."  
 

ةة على هھھھيیمنة االرجل في االفضاء ووأأضافت: "االمرأأةة مقيیدةة بحيیاةة االتبعيیة في االفضاء االخاصص٬، بيینما جرتت االعادد
 2005 تجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن دداايیراايیم ااختيیرتت لعضويیة لجنة االقضاء على االتميیيیز ضد االمرأأةة من عامم االعامم".

.2008حتى عامم   
 



إإنهھا تؤمن  ٬،ن٬، االمديیر االتنفيیذيي للمجلس االكنديي للمرأأةة االمسلمةب٬، قالت عليیا هھھھوجاالثقافاتتفيیما يیتعلق بتعددد 
ي أأنن تتجذرر في االحريیة االديینيیة٬، ووأأنن "االعيیش في ظظل االقانونن ااإلسالمي ليیس االركن بأنن االمساووااةة يینبغ

االساددسس من أأرركانن ااإلسالمم".  
 

ووتساءلت هھھھوجبن: "هھھھل يیشجع تعددد االثقافاتت أأوو االتعددديیة كل مجتمع على االتمسك بمماررساتهھ٬، حتى إإلى 
ددررجة االتناقض مع حقوقق االمجتمعاتت ااألخرىى؟"  

 
لمماررساتت االتميیيیزيیة االتي ال تزاالل قائمة في االبلداانن ااإلسالميیة على ااختالفف كانت هھھھوجبن تشيیر هھھھنا إإلى اا

مستويیاتهھا في االحدااثة وواالتقدمم٬، وواالتي تشمل االعنصريیة٬، وواالمماررساتت االكالسيیكيیة.  
 

هھھھذاا فضالً نن أأنن االنزااعع يینشأ أأيیضاً عندما ال يیكونن هھھھناكك تواافق حولل االمصطلحاتت وواالتعريیفاتت٬، كما هھھھي 
مختلفة في مختلف االثقافاتت. ةة" االتي يیمكن أأنن تعني أأشيیاءمساوواااالحالل مع كلمة "  

 
.\اانتهھى   
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