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وفقا ً للعقيدة اإلسالمية الرجال والنساء يكملون بعضهم البعض .فكال الجنسين مسؤول بنفس الدرجة عن ما
يقترفه من ذنوب ،وكال الجنسين متساويان في نيل رحمة هللا ومغفرته.
هنالك العديد من النساء صاحبات مقام ومناصب عليا في العالم اإلسالمي .تاريخيا أول من تشرف باإلسالم
هي السيد خديجة رضي هللا عنها .أما السيد عائشة رضي هللا عنها فكانت عالمة مرجع ومن رواد رواية
الحديث .وهنالك العديد من الصحابيات ممن قمن بأعمال كبيرة واشتهرن بين الناس.
وفقا ً للدين اإلسالمي اآلمر بطلب العلم من المهد إلى اللحد ،الرجل والمرأة متساويان في المواضيع التي
تتعلق بمجاالت القانون المدني والتجاري والجنائي وفي ما يخض المسؤولية الدينية بخالف المسائل
اإلستثنائية الناتجة عن اإلختالفات الجسمية ،للرجل والمرأة نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات.
صحيح لم يلتزم المسلمون في بعض األوقات وبعض األماكن بهذه المباديء كما هي .لكن الحقوق التي
اعترف بها الدين اإلسالم ي للمرأة لم تعرفها المجتمعات األخر إال في القرن التاسع عشر والعشرين .رغم
ذلك؛ على العالم اإلسالمي المعاصر أن يتقدم مسافة في ما يتعلق بقضية مكانة المرأة داخل المجتمع المسلم
المعاصر.
في العصر الحديث ,جعلت تطورات الثورة الصناعية والتحضر وثورة المعلومات مسألة مشاركة كل أفراد
المجتمع في اإلنتاج ضرورية .ومن ناحية آخر؛ المرأة المسلمة التي كانت في الريف متفاعلة مع الحياة بشكل
ما ،واجهت صعوبات أكثر من الرجل في مسألة التكيف مع المدن الحديثة .ألن التعليم العام وإلتزامات العمل
وكذلك نظرة المجتمع للمرأة ،جعل النساء المتدينات بين خياري اإلنفضال واإلبتعاد عن المجتمع أو التداخل
والمشاركة في المجتمع بشكل اليردنه.
في العصر الحديث مع الهجرة من الريف إلى المدينة ،بجانب الرجال أصبح من الضروري للنساء إيضا ً
الحصول على وضع يلي ق بإنسان المدينة .مع زيادة أهمية القوة في العصر الحديث ،حيث أصبح الحق مع
القوي ،أما الضعيف فيذل من دون رحمة .فالنساء الالئي هن من الناحية الجسمانية أضعف نسبيا تضررن
أكثر من الرجال.

فالمرأة الغربية التي تعمل مثلها مثل غيره لكنها ال تحصل على ما تستحقه من آجر ،قطعت مسافة مهمة في
في طريق تطوير وضع حقوق المرأة .لكن التطورات في هذا اإلتجاه في بعض األحيان انتجت نهج متطرف
جدا ً ينحو نحو الصراع بين الرجل والمرأة.
في هذه األثناء بدأ العالم اإلسالمي إيضا ً يتأثر بآثار الثورة الصناعية والتحضر والتطور في وسائل
اإلتصاالت و المواصالت ،لكن نتيجة للمكتسبات الثقافية الدينية الخاصة بالمجتمع اإلسالمي وكذلك ألن العالم
اإلسالمي صار في وضع خلف اوربا من الناحية اإلقتصادية ،لم يشهد العالم اإلسالمي مظاهر لقضايا حقوق
المرأة كما هو في الغرب.
على العالم اإلسالمي كما هو مطلوب في كل المجاالت ،أن يصيغ نهج خاصة به في ما يخض مكانة المرأة
في العصر الحديث.
اإلسالم اليقبل أي أفضلية قائمة على الجنس أو العرق أو اللون ،فاألفضلية فقط بإجتناب الشر والتسابق في
الخير .إذا نظرنا من هذا الجانب فعالقة الرجل والمرأة في اإلسالم هي عالقة تكاملية ،فرجل مكمل للمرأة
والمرأة مكملة للرجل.
القمة العالمية للمرأة المسلمة التي ستجري تحت منظلة المنتدى العالمي اإلسالمي ،ستناقش بجانب التكاملية
في العالقة بين الرجل المرأة ،موضوعات المسائل الضرورية التي يجب أن تتواجه معها المرأة المسلمة في
العصر الحديث كما سيتم العمل على تطوير حلول ،وكذلك سيعمل على إيجاد حلول كونية للمعضالت
الكونية و خ طط أن تجري الفعالية أو المنتدى في جو من التفاعل يحققه المشاركين من مختلف أنحاء العالم.
هدف هذه الفعالية هو خلق بيئة نقاش في هذا المجال ،وتقديم مساهمة فكرية في العالم اإلسالمي لبناء
حاضنة قوة ناعمة وكذلك التقدم فيما يتعلق بوضع المرأة العام .بالتوازي مع النقاشات المصغرة ،تم إعتماد
أن تطرح في نقاشات الورش مقترحات مشروعات وسياسات تقود إلى نتائج مجسدة ،في هذا اإلطار يطرح
هذا النداء لمشاركة مشاريع وتقديم أوراق علمية.
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المنتدى العالمي اإلسالمي ) (www.dunyaislamforumu.org
نظم مركز الدراسات اإلستراتيجية التركية اآلسيوية ( )TASAMبالتعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالمي
( )IOOفي تاريخ  31-82يناير  8101بإسطنبول ،تحت شعار "السالم والحضارة والتعاون" أول منتدى
للمؤسسات الفكرية في الدول اإلسالمية .في نهاية المنتدى تم إعتماد إعالن اسطنبول والذي ينص على أن
تتشارك المؤسسات الفكرية في العالم اإلسالمي المعلومات و التجارب ،ولتفعيل مجاالت التعاون تحت مظلة
واحدة تم تأسيس منتدى المؤسسات الفكرية في الدول اإلسالمية .ونظم المنتدى في إسطنبول ،باكو ،القاهرة،
بغداد وإسالم آباد على التوالي وفي كل سنة كان تحت شعار مختلف .وفي المنتدى الذي نظمه مركز البحوث
التركية اآلسيوية في ضيافة مجلس الدفاع الباكستاني في إسالم آباد بتاريخ  2-6مارس  8102تم قبول إعالن
إسالم آباد والذي يطرح شمولية القضية وفي هذا إطار تم اإلتفاق على تغير اإلسم إلى المنتدى العالمي
اإلسالمي)  .( World Islamic Forum - WIFحيث نظم المنتدى العالمي اإلسالمي السابع في إيران في
.8106

القمة العالمية للمرأة المسلمة والعرض | السلطة ) ( www.difbilge.org
طرحت فكرة القمة العالمية للمرأة المسلمة والمعرض (الحكمة) أول مرة في عام  8102في بالي/أندونسيا
خالل فعاليات المنتدي الدولي لتحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة ،وقدمت كمقترح في إجتماع لجنة
الشخصيات المؤثرة التابعة للمنتدى العالمي اإلسالمي .وتم قبول المقترح في العام الماضي خالل فعاليات
المنتدي العالمي اإلسالمي الذي جرى في باكستان بحضور الرئيس الباكستاني وقرر إجرائها .بعد ذلك
اقترحت منظمة التعاون اإلسالمي أن تستضيف القمة ماليزيا .ونظمت أول قمة للمرأة المسلمة تحت
شعار"المرأة المسلمة ناعمة كالقطن ،وقوية كالحديد" وشاركت في القمة الجامعة اإلسالمية بماليزيا
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمة التنمية اإلسالمية الماليزية و وزارة األسرة والتنمية اإلجتماعية الماليزية
ومركز الدراسات التركية اآلسيوية ( )TASAMوكان ذلك خالل الفترة من 82-83أبريل  .8106وعلى
أساس إعالن كواال المبور تم اإلتفاق على أن تعقد القمة عام  8102في اسطنبول لترفيع مستوى الفعالية إلى
مستوى عالمي.

