
  

وع   عا�شة"   لمساعدة   ال�ساء   المسلمات    �   عام    ٢٠١٦  �دأنا   فكرة   "م��
��   

�   واالضطهاد  وغ��   المسلمات   ضحا�ا   العنف   والتمي��   

�   ندرك   ج�دا   حجم   العن��ة  �   مجتمع   أورو��
�   نع�ش   �� إننا    كعرب   و�مسلم��   

�   نتعرض   لها   ،   كرجال   و�ساء   ،   و�األخص   ال�ساء   لما   ي�دينهن   من  واالضطهاد   ال��   
�ة   ،مسلم   �ة   تدرك   ج�دا   هذە  � �   كعر�� �   الحجاب   ،   أنت   �أن��

�   متمثال   ��  مظهر   دي��
المعاناە   ،   رأيتم   ذلك   �حدث   ل�م   او   ألخوتكن   او   لزوجاتكن   أو   بناتكن   ،   هذا   حدث    

�   وجه 
�   المستق�ل   ،   إن   لم   نغ��   هذا   ،   إن   لم   نقف   ��

و�حدث   وسوف   �ظل   �حدث   ��   
ذلك   ونح��   بناتنا   وأمهاتنا   وأخواتنا   اليوم   وغدا   ،   تلك   المعاناە   واالضطهاد   ال    

�قت�   علينا   �مسلمات   فقط   �ل   �شمل   �ل   ما   هو   منت��   ألصول   مختلفة   ،   لثقافة    
�   تتعرض   لها   تلك  مختلفة   ،   لد�انة   مختلفة   ،.   ل�م   ان   تتخ�لوا   حجم   المعاناە   ال��   
�   �ش�ل   عام   و  ال�ساء   إلختالف   عرقهن   أو   إنتمئاتهن   الدي��ة   عن   المجتمع    الغر��   

   .  المجتمع   اإل�طا��   �ش�ل   خاص 

�   تواجهها   تلك   ال�ساء   ..ذلك   األمل    لدينا   أمل   لتحط�م   تلك   التحد�ات   والقيود   ال��   
�   رفضت   ان   تخلع   حجابها    لتحصل   ع��  �   ح�اة   تلك   ال�ساء   ..فتلك   ال��

الذي   رأيناە   ��   
�   لم   تتوفر   لها   ألنها   لم   تجد   من   �عولها  عمل   يوفر   لها   ح�اة   ك��مة..تلك   ال��   

   أن   �ضّيع   من   َ�ُقوت.   أي   أن   �ضيع 
�
و�كفلها..و�ما   قال   الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص: ك��   �المرء   إثما   

كه   �دون   إنفاق   أو   رعا�ة       .  من   �عول   ب��
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�   المقام   األول   �شعر   �أهم�ة   الدور   
نحن   ك�ساء   إ�طال�ات   ومسلمات   ،   ع���ات   ��   

والمسئول�ة   الواقعة   ع��   عاتقنا    تجاە   تلك   ال�ساء   ف�ما   يواجهنه...و�ما   قال   رسولنا    
�   توادهم   وتراحمهم   وتعاطفهم   مثل   الجسد   إذا   اشت� 

��   � ال���م   ملسو هيلع هللا ىلص: مثل   المؤمن��   
   .[منه   عضو   تدا�   له   سائر   الجسد   �السهر   والح�[  1

�   الذي   تواجهة   المرأة   اليوم   ..هو   دور   من   الواجب    م�ادرتنا    لدفع   العنف   والتمي��   
�   هذا   المجتمع   أن   تقوم   �ه   وتدعمه   ..فتلك   المرأة   قد 

�   مسلم   تع�ش   �� عل�ك   كعر��   
تكون   غدا   زوجتك   ،أمك   ،   اب�تك   او   اختك    
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  InDipendenteMente     دعونا   نعرف�م   ع��   اسم   م�ادرتنا   

دعم   المرأة   المع�لة   �مختلف   انتمائتها   الدي��ة   والعرق�ة      

ما   ��   آل�ة   تقد�م   الدعم   لتلك   ال�ساء    :   

من   خالل   مساعدت�م   ...سوف   نتمكن   من   عمل   و   تنظ�م   دورات   تدر���ة   تناسب    :   
�   تؤهلهن   لالندماج   داخل   المجتمع   مع   الحفاظ   ع��   ه��تهن   الدي��ة  تلك    ال�ساء   وال��   

   ..  والثقاف�ة..وا�ضا   تأه�لهن   لدخول   سوق   العمل 

�   والمعنوي   ،   ولتحقيق   ذلك   نحن    :
هذە   الدورات   سوف   تقدم   لهن   الدعم    القانو��   

     :  �حاجة   ا�� 

�   والذي   �دورە   سوف   يوضح   لهن   (ع��   مدار    ١٦  ساعة   من 
   ١  -   توف��   مس�شار   قانو��

   .  العمل)   دورهن   وحقوقهن   داخل   المجتمع   ك�ساء   و�أقل�ات 

�ة   لتقد�م   الدعم   المعنوي   لهن   وذلك    طوال    ٤٩  ساعة     ٢  -   توف��   مدرب   تنم�ة   ���
   .  عمل 

   ٣  -س�تم   التعاون   مع   م�اتب   توظ�ف   إل�جاد   فرصة   عمل   تناسب   �ل   س�دة   من 
   .   هؤالء   الس�دات 
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   :   تع��ف   �الس�دات   المستف�دات   من   الم�ادرة   

�   فقط   �دفع   العنف   واإلضطهاد   عنهن   �ل   ا�ضا   كن   ال    هؤالء   الس�دات   لم   �كتف��   
هن   من   ال�ساء   األخ��ات     .   �دخرون   جهدا   لدفع   العنف   واالضطهاد   عن   غ��

   ١  -   * ماري *   تلك   السمراء   القادمة   من   ساحل   العاج   ،   جاءت   �احثة   عن   فرصة    :
�   �لدتها   ،   فمنذ   ان   تعرفنا   عليها   �مؤسسة 

عمل   ��   تمكنها   من   االنفاق   ع��   اطفالها   ��   
اعطت   لنا   انط�اع   قوي   عن   مدي   صال�ة   شخص�تها   �الرغم   من   �ل   ما   عانت   منه   من    

 � �   وقفت   عائقا   ب�نها   و��� �   الحقتها   وال�� عن��ة   ..تلك   العن��ة   السوداء   ال��   
   .  الحصول   ع��   فرصة   عمل   ،   ول�نها   لم   �س�سلم 

  

�    ٢٠١٦  ،   شخص�ة   متعاونة   معطاءة    مح�ة   
   ٢-   * إ�مان   ا�الر�ا *   ،   تعرفنا   عليها   ��

ت  �   طفولتها   ،   ف��   غ��
�   واجهتها    �� لألخ��ن   ،   �الرغم   من    �ل   العنف   والمعاناە   ال��   

�   ا�الر�ا   اث�تت   أن 
�   ال   �عط�ة   ،   �ل   العكس   �� من   المصطلح   المعروف   �أن   فاقد   ال��   

�   �عط�ة   و�قوة     .  فاقد   ال��
  

   ٣  -   * ا�ال�ال*    ،   ت�دو   لك   كفتاة   ق��ة   ،   ول�ن   ما   واجهته   �اد   أن   �دفعها   لإلنه�ار   ، 
ول�نها   اختارت   أن   تقف   من   جد�د   ،   �شخص�تها   المرنة   المثابرة   تق�لت   دعمنا   لها    

ف��   قادرة   ع��   أن   ت�دأ   من   جد�د   مهما   آلت   بها   الظروف    
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   ٤  -   * ص�اح    *   س�دة   مغ���ة   تزوجت   من   زوجها   اإل�طا��   والذي   �دورە   أعلن   
إسالمه   ،   استمر   زواجهم    ١٠  سنوات   ،   وانت��   بها   الحال   �االنفصال   عنه   ،   فص�اح    

�   من   اإلضطهاد   والعن��ة   من   ق�ل   زوجها   و   أ�ته   ،   انفصلت   ص�اح   عن 
�انت   تعا��   

�   هذا   العمر   ،   مضطرة   ألن   ت�دأ 
زوجها   لتجد   نفسها   �دون   عائل   ،   ومضطرة   للعمل   ��   

�   انهت   زواجها   ��   ا�ضا   تحول  من   جد�د   ،    ول�ن   األمر   ل�س   سهال   فالعن��ة   ال��   
�   الحصول    فرصة   عمل   ،   ص�اح   لم   �س�سلم   وتخضع   للعن��ة   لم   تخلع  ب�نها   و���   

   .حجابها   ،   ظلت   ق��ة   ب��مانها   أمام   هذە   المعاناە 
  

وع    �   عرفناها   منذ   �شأة   الم��    ٥  –   * عواطف *   تلك   المرأة   المسلمة   �ححابها   ،   وال��
�   أي   س�دة   مثلها   ،   لم   تقف   مكتوفة   األ�دي   ، 

�   عانت   من   العن��ة   �ما   تعا�� ،   وال��   
�ة   �ش�ل   عام  �   المجتمع   اإل�طا��   �حقوق   المرأة   المغ��

فأخذت   ت���   الو��   ��   
ورة   التصدي   لهذا   الن�ع   من   اإلضطهاد   و   العن��ة   ،  والمسلمة   �ش�ل   خاص   ،   و    ��   

وع   عا�شة*   إل�جاد   فرصة   عمل   توفر   لها  وها   ��   اليوم   تطلب   العون   من   *م��   
 �
�   لطالما   اعتادت   أن   تقدمها   لألخ��ات   الال�� وألبنائها   ح�اة   ك��مة   ،    تلك   المعونة   ال��   

 � �   من   نفس   هذا   الن�ع   من   العن��ة   والتمي��    .  تعان��
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   ٦  - *     فاطمة   اسونتا *    ،   تلك   المرأة   الستینیة   ،   الملیئة   بالحیاة   ،    :
والتي   وجدت   نفسھا   بعد   ھذا   العمر   بدون   عائل   يكفلھا   ،   ولألسف   لم    
يوفر   لھا   المجتمع   فرصة   للكسب   ،بسبب   تلك   النظرة   الجامدة   ،   فمن    

سیكون   لدية   الجرأة   ويمنحھا   الفرصة   ويوفر   لھا   ھذا   الحق   ،   نحن    
كمشروع   نثق   بحق   فاطمة   في   الحصول   علي   فرصة   للعمل   ،   فرصة    
للحیاة   ،   آملین   أن   يسود   المجتمع   مبدأ   تكافؤ   الفرص   للجمیع   ،   علي    

مختلف   األعمار   والجنسیات   والخلفیات   الدينیة   والثقافیة    

  

وع   عا�شة   وتواصلت   معنا   ،   عانت   جيهان    �   سمعت   عن   م��    ٧  –   * جيهان *   ،   وال��
�   هذا   الزواج   ،   ول�نها   استطاعت 

��    �
�   زواجها   ،   ظلت   تعا��

من   العنف   الجسدي   ��   
إنهاء   تلك   المعاناە   ،   فانفصلت   عن   زوجها   وقررت   أن   ت�دأ   من   جد�د   ،   ت�دأ   �أمرأة    
مسلمة   كرمها   اإلسالم   وكرمها   رسولنا   ال���م   ملسو هيلع هللا ىلص   ،   �احثة   عن   عمل   يوفر   لها   قوت    

   .  يومها   لها   ولمن   تعول 

�   ا��   ماري   و��مان   وا�ال�ال   وص�اح   وعواطف   وفاطمة   وجيهان   ،   س�عة   �ساء   ي�تم��
�   بناء 

د�انات   مختلفة   وأعراق   مختلفة   وثقافات   مختلفة   ،   ول�ن   لديهن   أمل   واحد   ��   
   .  مستق�ل   �دون   معاناە    ،   مستق�ل   أفضل   من   ذلك   الحا��   الم��   �المعاناە 

هذة   الس�دات   لطالما   اعتدن   ع��   تقد�م   العون   لمن   �حتاجة   داخل   المجتمع   ،   ال    :   
�   ،   هن   شعرن   �مسئوليتهن 

�   رفع   المعاناە   عن   من   �عا��
�   أن   �كن   س�ب   ��

ددن   �� ي��   
وع   عا�شة   وجب   علينا   تقد�م   �د  المجتمع�ة   ،   ونحن   اآلن   �مجتمع   أوال   و�م��   

   ،  العون   لهن   ،   بتوف��   فرصة   عمل   تكفل   ل�ل   واحدة   منهن   ح�اة   ك��مة   اليوم   وغدا 
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هذة   الس�دات   لطالما   اعتدن   ع��   تقد�م   العون   لمن   �حتاجة   داخل   المجتمع   ،   ال      
�   ،   هن   شعرن   �مسئوليتهن 

�   رفع   المعاناە   عن   من   �عا��
�   أن   �كن   س�ب   ��

ددن   �� ي��   
المجتمع�ة   ،   ونحن   اليوم   �مجتمع   ا�طا��   �ش�ل   عام   و�مجتمع   مسلم   �ش�ل   خاص    
وجب   علينا   تقد�م   �د   العون   لهن   ،   بتوف��   فرصة   عمل   تكفل   ل�ل   واحدة   منهن   ح�اة    

�   تجاە   �عضنا  �   المجتمع   و�مسلم��
�اء   �� ك��مة   اليوم   وغدا   ،   هذا   هو   واجبنا   ك��   

�   توادهم   وتراحمهم   وتعاطفهم 
��   � ال�عض   و�ما   قال   رسول   هللا   ملسو هيلع هللا ىلص: مثل   المؤمن��   

مثل   الجسد   إذا   اشت�   منه   عضو   تدا�   له   سائر   الجسد   �السهر   والح�   ،   و�ما   قال    
 َ� َعاِمِل��

�
��   َوال َمَساِ���

�
ُفَقَراءِ   َوال

�
اُت   ِلل

َ
َدق َما   الصَّ

َّ
هللا   عز   وجل   �سم   هللا   الرحمن   ۞   ِإن   

 
ً
�َضة ��

َ
ِ��ِل   ۖ   ف ِ   َواْبن�   السَّ �   َسِ��ِل   ا�� ِ

�َ   َو�� ِم�� َغار�
�
اِب   َوال

َ
ق �   الرِّ ِ

ُهْم   َو�� ��ــُ
�
ل
ُ
َفةِ   ق

�
ُمَؤل

�
ْيَها   َوال

�
َعل   

ُ   َعِل�ٌم   َحِك�ٌم    صدق   هللا   العظ�م   (  60 ِ   ۗ   َوا�� نَ   ا��    .   (مِّ
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#inves�sulsuofuturo   

أفضل   مساعدة   �ستطيع   أن   نقدمها   لهذة   الس�دات   هو   توف��   فرصة   عمل   تكفل      
ح�اة   ك��مة   لهن   ولذو�ــهن   ،   ول�ن   ق�ل   أن   نوفر   ذلك   ف�جب   أن   نؤهلهن   ل�كن    

قادرات   ع��   االنخراط   داخل   المجتمع   �مواطنات   لهن   حقوقهن   ال�املة   وعليهن    
�   مجال 

واج�ات   ا�ضا   ،   وا�ضا   �ساعدهن   ل�ك�شفن   قدراتهن   ال��   تؤهلهن   للدخول   ��   
�   كنف   من   �كفلها   ،   اق��   ما   تعرفه   عن   الح�اە 

العمل   ،   فمعظمهن   �انت   �االمس   ��   
ل�ة   ،   وفجأة   وجدن   انفسهن   مسئوالت   ومع�الت  � هو   الب�ت   والمسئول�ات   الم��   

 � ألنفسهن   وألبنائهن   ،   فنحن   نوجه   المسئول�ة   للمجتمع   ��ل   ولك   �مواطن   عر��   
�   سوف   توفر   اليوم   قوت  مسلم   ،   فمن   السهل   أن   نقدم   المساعدات   العي��ة   ال��   
يومهن   ،   وماذا   عن   الغد   وماذا   عن   المستق�ل   ،   وهذە   ��   رؤ�ة   م�ادرتنا   ،   فنحن    
�س��   �عون   هللا   ثم    تعاون�م   ودعم�م   إلعفافهن   من   أن   ي�سولن   رزقهن   ،   �س��    

�   المستق�ل 
لتك��مهن   اليوم   وغدا   و��     

.   

�   المستق�ل 
وع   عا�شة   �� ما   الذي   �طمح   ال�ه   م��     
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�   ،   يهدف   لرفع  �   أرور�� �   ظل   مجتمع   غر��
وع   عا�شة   �� إن   تأس�سنا   لفكرة   م��   

�   اختارتها   رغما  المعاناە   واالضطهاد   ،   و�خراج   تلك   الفئة   من   عزلتها   المجتمع�ة   ال��   
*   كرؤ�ة  �

وع   إس�ثنا�� وع   عا�شة   *   م�� �   جعلت   من   م�� عنها   ،   هذە   الفكرة   ال��   
�   المجتمع   اإل�طا�� 

وهدف   ،   هذا   ما   جعل   منا   �مؤسسات   رائدات   لهذە   الفكرة   ��   
�   عن   اش�ال   العنف 

�   ��ل   ،   و��   نا�عة   من   إس�شعارنا   �خطورة   التغا�� واالورو��   
ە  �   الذي   �مارس   ضد   المرأة   �اختالف   درجاتة   وأنواعة   ،   فلنتع�� واالضطهاد   والتمي��   

ة   �أ�دينا   لنحميهن   اليوم   ونح��   أنفسنا   جم�عا   منه   غدا�     .  منكرا   �س��   لتغي��

ما   �س��   له   ل�س   غ���ا   عن   تعال�م   دي�نا   الحن�ف   ،   ذلك   الدين   الذي   رسخ   الم�ادئ    
اال�سان�ة   من    ١٤٠٠  عام   ،   تلك   الم�ادئ   القائمة   ع��   الت�اتف   و   التعاون   والمؤازرة   ،    

�   جعلت   من   المسلم   شخص�ة   ا�جاب�ة   ،   ق��ة  �س��   إلح�اء   تلك   الم�ادئ   ال��   
   .ومتعاونة 

PROGETTO   AISHA   -   Sede:   via   Palmanova   59,   Milano   

Sito:   www.proge�oaisha.it   -   Mail:   info@proge�oaisha.it   -   C.F.:   97776890150   

PER   DONARE:    h�ps://sos�eni.link/27477     
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