
 
 

 رؤية مساواة

1065آذار/مارس: 61العدد   

ايا مساواة وأنشطتهاحدث أخبار قضأ  

 

 

 

  Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition: جديد كتاب
(Oneworld, January 2015)قوامون؟ إعادة التفكير في السلطة في التراث الفقهي اإلسالمي لرجال ا)ا

 (1062كانون الثاني /وانوورلد، يناير)
 

يطرح الكتاب بحوًثا نسوية جديدة ومثيرة .لمبادرة مساواة لبناء المعرفة حول القوامة والوالية مساواة هو أول منتج منشورات أحدث
فهومين في التراث وقد اشتبك الكتاب، بعين نقدية، مع م. من داخل التراث الفقهي اإلسالمي، تتحدى التمييز والتسليم بسلطة الرجل

القوامة، التي تعني بوجه عام سلطة الزوج على زوجته، والوالية، التي تعني حق وواجب ذكور األسرة في ممارسة : الفقهي هما
 .الوصاية على إناثها

 
مدار الخطاب الذي شكل ، الجوهر األساسي لنظام القيم المجتمعية لدى المسلمين، وةلهذان المفهومان، على مدى قرون طويفقد أصبح 

، والمسلمينوبسبب األدوار المتعددة األبعاد واآلثار للقوامة والوالية تحديًدا في حيوات المسلمات . أدوار الجندر، وحقوقه، وهوياته
 .مةحسب الفهم الشائع لهما والتطبيق اليوم، يمثالن أكبر التحديات أمام تحقيق عدالة الجندر للمرأة المسلأصبح المفهومان، 

 Ara.TV تمرير قانون يجرم العنف المنزلي :الجزائر
 Al Arabiya سنة لتنفق على أسرتها 34طيلة  الرجالمصر تكرم أًما تزيت بمالبس  :مصر
 Indian Express تحرم الرجل من حق التزوج بأكثر من زوجة المحكمة العليا  :الهند
 Hindustan المواد اإلشكاليةجماعات المرأة تسعى إلى تنقية قانون األحول الشخصية للمسلمين من  الهند

Times 
 Al Jazeera "آلة لصنع األطفال"إلى ل المرأة ومشروعات قوانين ستح :إيران

الرئيس يعطي الضوء األخضر لمشروع قانون لتخطيط األسرة المختلطة األديان،  :ميانمار
 المثير للجدل

Radio Free 
Asia 

 Dawn قانون مكافحة الممارسات المناهضة للمرأة يوصف بأنه غير مفعل :باكستان
 All Africa (المحاكم الشرعية)بمحاكم القاضي المسلمون يجددون المطالبة  :أوغندا

 أحدث أخبار قوانين األسرة المسلمة. 6
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 (1062آذار /مارس 7لندن، )نار سمالرجال قوامون 
 

فإذا كان العدل ال ينفصم عن اإلسالم، . من أساس العقيدة و عادل إنما هبأن اإلسالم عادل وأن هللار منا يرون أن القول الكثي"
ينتجا عن سن وتطبيق قوانين وسياسات وضعت باسم  نأ والتمييزكما يقول زعماؤنا للعالم أجمع، فكيف يتأتى للظلم 

 "اإلسالم؟
 

 بها زينة أنور، مديرة مساواةمن كلمة الترحيب التي ألقت  -
 

بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن،  مركز دراسة القوانين اإلسالمية والشرق أوسطيةنظمت مساواة باالشتراك مع 
آذار /مارس 7، التي اكتظت بالحضور، في لندن، يوم بقاعة المدرسة هلسنكيسمناربكلية الالهوت بجامعة  األديانووحدة دراسة 

Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Traditionإلطالق الكتاب الجديد الرجال قوامون؟ )
(ة في التراث الفقهي اإلسالميطإعادة التفكير في السل  

 

 
 

في الكتاب، الالئي تتبعن التطور الذي أفضى إلى تجذر هيمنة الرجل في التراث  المساهماتمناقشة مع نار، خالل السموجرت، 
المساواة والعدالة بين ل تعزيز أجمن  ، وكيف يتم إنتاجه وإدامته في العصر الحاضر، وكيف يمكن إصالح التراثالفقهياإلسالمي

 .الجنسين
كذلك تم التركيز، خالل عرض كتاب مساواة، على أهمية . وأكدت المناقشات على أن فكرة العدالة تخضع للسياق والتغير عبر الزمن

حول خالل مشروع قصص حياة من ، وبوجه خاص من ، خدمًة للعدالةوالرجالمسلمة على واقع حياة النساء لسرة ااألتأسيس قوانين 
 .العالم

 

التراث الفقهي اإلسالمي وتحدي المساواة بين "يشتمل الكتاب على فصول عن 
القوامة والوالية "، و"التراث التأويلي للقوامة بوصفه بنية تفسيرية"، و"الجنسين

فهم القوامة والوالية من "، و"بوصفهما من المسلمات في قوانين األسرة المسلمة
لالطالع على  هنااضغط )في الموضوع  ، وغيرها من فصول"خالل قصص الحياة

 (قائمة المحتويات كاملة وملخص للفصول
 
 
وقد كشفت دراسة مساواة عن االنفصال الواضح بين الواقع وقوانين األسرة 

وهو ما دفع النسويات . والممارسات المهيمنة على حياة المسلمات والمسلمين
المسلمات، من شتى أنحاء العالم، للمطالبة بإصالح القوانين التمييزية وإعالن أنها 

، بل هي قوانين بشرية، وبالتالي فهي ليست معصومة من الخطأ "شرع هللا"ليست 
 .ويمكن تغييرها

 

https://www.soas.ac.uk/cimel/
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge/contributors
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge


المساهمات في الكتاب،  نجحت وقد .يجسر الفجوة بين اإلسالم والنسوية بطرحه للجندر بوصفه نوعية تفكير جديدة الرجال قوامون؟
شارك بحماس غياب أصوات النساء في التراث، في إثبات ضرورة وإمكانية اإلصالح في العالم اإلسالمي، أمام جمهور بتوضيحهن 

 .في النقاش
 

  هنالالطالع على اقتباس من كلمة الترحيب التي ألقتها زينة أنور، اضغط 
 ار، اذهب إلى هاشتاج غريدات مساواة ومتابعيها من السمنلالطالع على ت#MenInCharge 
  للمزيد من المعلومات عن كتابMen in Charge? (الرجال قوامون؟) وملخص الفصول، والسير الذاتية للمساهمات، اضغط ،

 .هنا
 الكتاب، يمكنك زيارة  قتناءالOneworldأو ،Amazonأو ،Book Depository 
  لالطالع على عرض ملخص لسبب استمرار القوامة والوالية كأساس للعالقات بين الجنسين في مخيلة الفقهاء المحدثين، يمكنكم

 .حسيني وزينة أنور-بقلم زيبا مير( فك شفرة دي إن إيه البطريركية) ’Decoding the DNA of Patriarchy‘قراءة مقال 
 هناار لندن، اضغط لمشاهدة ألبوم الصور الكامل لسمن 

 

 ورشة عمل عن الخطوات التالية: حول المساواة في الزواج بناء المعرفة
 

آذار /مارس 8وعة من األكاديميين، والباحثين، والنشطاء من الجنسين، يوم ناستضافت مساواة ورشة عمل ضمت مجموعة مت
للتعاون، واستثارة توفرت الورشة على استكشاف السبل الممكنة . الشرقية واألفريقية بجامعة لندن، في مدرسة الدراسات 5105

 .األفكار حول المرحلة التالية لدراسة مساواة حول المساواة في الزواج
حول زواج المسلمين تعلي من  تشريعيةناقش الحضور العديد من األفكار، والمفاهيم، والخطط، واالستراتيجيات المتعلقة ببناء فلسفة 

حول المساواة للمرأة في عقود الزواج اإلسالمية، وفي األسر بمختلف  ثيةالبحوهو ما ينطوي على متابعة المشروعات . شأن المساواة
الجاري، والذي سيحمل عنوان  البحثية للتفكير النقدي لنص المنتج الثاني لمشروع مساواة كانت الورشة، كذلك، مساح. أشكالها

Musawah Viewpoint Document on QiwamahandWilayah  (والوالية وثيقة رؤية مساواة للقوامة) 
  هناط بادرة مساواة لبناء المعرفة، اضغوالقادمة لم الجديدةلمواكبة األنشطة 
 بما في جلالطالع على المزيد حول جهود مناصرات ومناصري مساواة، والمجلس الكندي للنساء المسلمات حول عقود الزوا ،

 هناذلك مجموعة مصادر، اضغط 
  هناعلى نموذج عقد زواج إسالمي أعده المعهد اإلسالمي بالمملكة المتحدة، اضغط لالطالع 

 

 
 دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة في القرن األفريقي

 
. عني ةتخذ فيه آخرون القرار نيابغاضبة لكل هذا الوقت الذي ضاع، عندما كنت تائهة في مكان ي. أشعر بالغضب"

لم أكن أرى نفسي في القرآن أو الحديث، ولكني اآلن أشعر بارتياح كبير في هذا الشأن، وأريد أن ُأطلع آخرين على 
 ."تجربتي الجديدة

 
 مشاركة في دورتنا اإلقليمية بالقرن األفريقي

 
مساواة عن اإلسالم والمساواة بين دورة  ، مناصرة مساواة،(SIHA)للمرأة في القرن األفريقي  االستراتيجيةاستضافت المبادرة 

كانون الثاني /يناير 58، في كامباال بأوغندا في الفترة من (، أي أنخرط'I engage'، تنطق باإلنجليزية I-nGEJ)والعدالة الجنسين 
 .5105شباط /فبراير 0إلى 

 

 القدراتبناء . 3

https://www.youtube.com/watch?v=uh6aXdWf5yY
https://twitter.com/search?q=%23MenInCharge%3F&src=typd
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge
https://www.oneworld-publications.com/books/men-in-charge#.VUhKGc7AVMI
http://www.amazon.com/Men-Charge-Rethinking-Authority-Tradition/dp/1780747160
http://www.bookdepository.com/Men-Charge-/9781780747163
http://www.musawah.org/decoding-dna-patriarchy-muslim-family-laws
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863234183733358.1073741829.216566245066825&type=3
http://www.musawah.org/what-we-do/knowledge-building
http://ccmw.com/marriage-contract-english-french/
http://muslimmarriagecontract.org/about.html


 
 

كانت الدورة اإلقليمية أول نشاط تقوم به مساواة في أفريقيا جنوب الصحراء، وكانت بحق إنجاًزا مهًما بالنسبة النتشار الحركة 
مشاركة من إثيوبيا، والصومال، وأرض الصومال، وأوغندا، من ناشطات حقوق المرأة، وممثالت عن  50حضر الدورة . وبنائها

 .ة، فضالً عن إعالميات، وفنانات، ومتخصصات في التعليممنظمات غير حكومية، وعن الحكوم
 

جلسات رن دين، ولمياء بدري، حيث أدالتكون فريق مساواة في الدورة من أمينة ودود، وزاهية جويرو، وزينة أنور، ومروة شرف 
الجندر في الفكر  المرأة في المعرفة، والحديث، والفقه، وأصوات نسوية معاصرة، وبناء وأساليبتمحورت حول القرآن، والتوحيد، 

 .اإلسالمي
 

تقدم الدورة منهًجا دراسًيا يتم تكييفه مع طبيعة المتلقين، يهدف إلى بناء قدرات ناشطات حقوق المرأة المسلمات، وغيرهن من 
ة إلى بناء المعرفة والمهارات الالزمة وترمي الدور. ي تعشن في سياقات إسالميةفي قضايا المساواة والعدالة للنساء الالئ طاتالمنخر

رأي في إنتاج المعرفة اإلسالمية، على تفهم التنوع واالختالف في ال، والفقه من منظور حقوقي، كما تشجع والحديثلفهم القرآن، 
 .فضالً عن البناء الجماعي الستراتيجيات التغيير

 

  المبادرة االستراتيجية للمرأة في القرن األفريقي  محتويات الدورة كما سجلتهالالطالع على(SIHA)  مناصرة مساواة، اضغط ،
 هنا

 
 والعدالة في جنوب آسيادورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين 

“ 
سألت نفسي هل لدي الشجاعة للدفاع عن اقتناعي، وال ولطالما . عززت الدورة اقتناعي بأن اإلسالم ال يعادي المرأة"

لم أقف كامرأة متعلمة وألقي بالكلمة  اعندما ماتت أمي، لم. شجاعة في كل األوقاتالتلك  يلم تحضرن ،أخفيكم سًرا
م، وقارعته الحجة بالحجة، الئق مني، لوجود ماللي في المأت أخي قال إن ذلك سيكون غير ولكن .التي أعددتها عنها

وقلت وما الضير في ذلك؟ حاولت أن أحاجج، ولكني استسلمت في النهاية ألني لم أرغب في تصعيد األمر في 
هذه الدورة منحتني شجاعة ولكن . ، احتراًما لجالل الموقفموقف كهذا، وقرأ أخي ما كتبته أنا، فجلست صامتة

 ".التحدث معه
 
 ا لجنوب آسيا "اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة"عناإلقليمية مشاركة في دورة مساواة  

 
اإلسالم "عن اإلقليمية ، مناصر مساواة في سريالنكا دورة مساواة (MWRAF)استضاف منتدى المرأة المسلمة للبحوث والعمل

 حضرت. 5103كانون األول /ديسمبر 52و 54لجنوب آسيا في كاندي بسريالنكا، في الفترة بين "الجنسين والعدالةوالمساواة بين 
من بنجالديش، والهند، وكشمير،  ثينوالباح، ينعالمياإلوطنية، والحكومية الغير  نظماتالم ممثليمن ، ومشارك مشاركة 55دورة ال

 .وباكستان، وسريالنكا
 

http://us7.campaign-archive2.com/?u=a8d03817aa8dd777532891aa0&id=0026e2021d&e=d0875a1c46
http://us7.campaign-archive2.com/?u=a8d03817aa8dd777532891aa0&id=0026e2021d&e=d0875a1c46


 
 

حسيني، وخالد مسعود، وزينة أنور، وأمينة ودود، ومروة شرف الدين، حيث أداروا -مساواة في الدورة من زيبا ميرتكون فريق 
 ساليب المرأة في المعرفة، والحديث، والفقهوالتوحيد، وأ جلسات تمحورت حول القرآن،

 
 هنااضغط  لمزيد من المعلومات عن دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة 
  هنالمشاهدة المزيد من صور الدورة اإلقليمية لجنوب آسيا اضغط 
 في استضافة الدورة على مستوى وطني أو إقليمي، يرجى االتصال بنتاشا دار  إذا كانت لدى منظمتك أو شبكتك الرغبة

Natasha Dar مسؤولة بناء القدرات في مساواة ،natasha@musawah.org 
 

 

(1062آذار /مارس 61و 63نيويورك، )مساواة في الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة   
 
نظمت مساواة جلستين خالل الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة، عرضت فيهما أعمالها ألول مرة أمام الدورة السنوية 

وقد استقطبت الجلستان . ، وتحدياته وإنجازاتهخطة عمل وإعالن بكينلألمم المتحدة في نيويورك، والتي ركزت هذا العام على 
 .حضوًرا اكتظت به القاعة إلى درجة وقوف بعض الحضور النشغال جميع المقاعد

 
 .إلنسان للمرأةاإلسالم، وحقوق ا –باألرضية المشتركة  االعتراف: فعالية جانبية

 
، المكتب اإلقليمي العربي للجنة وضع المرأةو، KomnasPerempuanحكومة جمهورية إندونيسيا، و هذه الفعالية رعت

وقد ُعقدت الفاعلية في . (سيدا) ةوكالة التعاون الدولي السويديو، منظمة التعاون اإلسالميو، صندوق السكان التابع لألمم المتحدةو
 .مشارًكا 041، في قاعة للجمهور وقوًفا، حضرها أكثر من 5105آذار /مارس 04

 
لجنة حقوق اإلنسان الدائمة )حسيني، وسيتي روحيني دزوهاياتين -تحدثت في الفعالية زينة أنور، ومروة شرف الدين، وزيبا مير

، في حين تولى (ق السكانيين بصندوفاتشارين الثقكبير المس)ب عزة كرم ، وألقت بكلمة الترحي(عاون اإلسالميالمستقلة بمنظمة الت
 .إدارة الجلسة( المدير اإلٌقليمي العربي للجنة وضع المرأة األممية)محمد نصيري 

 
، 0171استعرض المتحدثون على المنصة تطور الحوار بين حقوق اإلنسان للمرأة والخطابات اإلسالمية منذ إبرام اتفاقية سيداو سنة 

 والتراث؛ كما أوضحوا الخطوط العريضة للفرص المتاحة اآلن للتوفيق بين حقوق اإلنسان 0185ي بكين فوإعالن وخطة عمل 
 .الفقهي اإلسالمي

تي تناصر إمكانية وضرورة لعلى المعرفة النسوية الجديدة، وأشكال النشاط الجديدة في العالم اإلسالمي، وا الضوءوألقت المتحدثات 
السياسية التي أدت إلى تنامي حركة نشطة جديدة  –ة يجتماعاال وناقشن، كذلك، السياقات. اإلسالمي رالمساوة والعدالة داخل اإلطا

 .خلق إجماع متداخل بين التراث الفقهي اإلسالمي وحقوق اإلنسان الدولية تنخرط مع اإلسالم من زاوية حقوقية، وكذلك آفاق
 

 السلطة في التراث الفقهي اإلسالميالرجال قوامون؟ إعادة التفكير في : فعالية موازية
 

 "تراث بعقلية جندرية نوعية جديدة من التفكير، تمثل نقلة نوعية ما زلنا في بداياتهاالتفكير في ال"

 المناصرةالدولية. 1
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 (الرجال قوامون؟) ?Men in Chargeزيبا مير حسيني، محررة،  -

 

 
 

سيني، ح-ور، وزيبا ميرزينة أن - في نيويورك 5105آذار /مارس 03في  تالتي عقد - ،الفعاليةقدمت عرًضا لهذا الكتاب الجديد في 
قصص "مساواة فريق إندونيسيا بمشروع  دين المساهمات في الكتاب، وناني زولمينارني، مناصرة مساواة وعضولاومروة شرف 

 ".من حول العالمحياة 
 

، وتوثيًقا لكتابها ابطرحهن رؤى عميقة من الدراسات التي شملرجل والتمييز بين الجنسين، وذلك الوتحدت المتحدثات مسلمة سلطة 
لقصص حيوات نساء، وذلك فضالً عن مناقشتهن إلمكانية وضرورة إعادة التفكير في تلك المفاهيم من زاوية حقوقية، تتسق مع 

 .التراث الفقهي اإلسالمي ومبادئ حقوق اإلنسان مًعا
 

 الحادية والستين لسيداوجلسة في ال الناشطات المشاركاتدعوة لكل 
 

ستين الالحادية و جلسةتسعى مساواة للتواصل مع كل الناشطات من جامبيا والسنغال من المشاركات في عملية تقرير الظل الخاصة بال
في انتقاد  زيز حججهمبها مساواة تدعم النشطاء لتع وذلك أن جهود المناصرة الدولية التي تقوم. تموز/لسيداو في جنيف في يوليو

 .من اتفاقية سيداو 02، و05، و1، و5التي نصت عليها، بتوسع، المواد ، أوضاع الزواج والعالقات األسرية 
 
 الدولية بمساواة  يرجى االتصال بنتاشا دار، مسؤولة المناصرةnatasha@musawah.org  5105أيار /مايو 41قبل 

 

 والستين التاسعة والخمسينسيداو  جلستيمساواة في 
 

، كما قدمت الدعم األسرية، دارت حول الزواج والعالقات 02حول المادة اضيعيةة وتقارير موشفاهيأصدرت مساواة بيانات 
تشرين األول /وأكتوبر 5105شباط /فبرايرجلستي للناشطات والنشطاء من المالديف وبروناي في انخراطهم مع لجنة سيداو خالل 

 .على الترتيب 5103
 

 (األمل للمرأة) Hope for Womenمشترك حول المالديف مع  شفاهيإلقاء بيان 
 

ربط البيان، الذي ".مل للمرأةاأل"المنظمة غير الحكومية الوطنية  مشترًكا مع اشفاهيً بياًنا هذه هي المرة األولى التي تلقي فيها مساواة 
لوطنية، وبين لمنظمات غير الحكومية المحلية واكما تعرفها ا استغرق إلقاؤه ست دقائق، بين القوانين والممارسات التمييزية الرئيسية

 .اآلسرة اإلسالميةالجذور الهيكلية لعدم المساواة في قوانين 
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 حول قانون األسرة المسلمة في المالديف اضيعيتقديم تقرير مو
 

 
 

ممارسات المالديفية التي ُتنِفذ التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة فيما يتعلق بالعنف المنزلي الالقوانين و التقرير درس
وقد سلطت دراسة وتحليل . وإمكانية الحصول على الطالقزوجات، لوالزواج المبكر والقسري، وتعدد اواالغتصاب الزواجي، 

، كما في االتفاقية وردها على قائمة المسائلفي تقرير الدولة الطرف  الخطيرةات وتوصيات مساواة الضوء على الشواغل والفجو
طرف في االتفاقية الدين لتبرير التتحدى الكيفية التي تستخدم بها الدولة  ،طرحت حجًجا بديلة من داخل النظرية الفقهية اإلسالمية

 .لم اإلسالميالتمييز، وتقترح إصالًحا مستنًدا إلى الممارسات الجيدة في العا
 

وقد أفاد هذا التقرير تحديًدا من انخراط مساواة مع المجتمع المدني المالديفي ووكاالت األمم المتحدة خالل دورتي مساواة عن اإلسالم 
 (5103حزيران /، ويونيو5104تشرين الثاني /نوفمبر)والمساواة بين الجنسين والعدالة اللتين تم تنظيمهما في البالد 

 
 هنافي المالديف، اضغط ل التقدم بقانون جديد للمساواة  بين الجنسين لى تقرير إخباري حولالطالع ع. 

 
 حول بروناي شفاهيإلقاء بيان 

 
 على شفاهيبيان مساواة الركز قد و. مساواة بياًنا يكمل ويعزز الشواغل الرئيسية للناشطات والنشطاء على المستوى الوطنيأعدت 

ضد المرأة في القانون والممارسة، وتحدى دفاع الدولة الطرف ( 5104)الجنائي الشرعي  الفانونالمواضع الرئيسية التي ميز فيها 
 .الذي ذهبت فيه إلى أن ذلك أمر توجبه العقيدة اإلسالمية،في االتفاقية

 
 لبروناي 61حول المادة  اضيعيتقديم تقرير مو

 
، أجرت فيها باحثات مساواة لقاءات مع أكثر 5103تشرين األول /توبركميدانية أجريت في بروناي في أ ةإلى دراس التقريراستند هذا

ودرس التقرير القوانين . حول تجاربهن المباشرة مع التمييز بين الجنسين في الزواج وفي العالقات العائلية ،امرأة 51من 
، (5104)والممارسات التي تعزز التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في بروناي، وعالقتها بالقانون الجنائي الشرعي 

ختان اإلناث واالغتصاب )د المرأة ض، والعنف (لمقوالت النمطية حول الجندرا)والمساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج 
الحق في انتقال جنسية األم إلى األبناء، ووالية الرجل، والزواج القسري والمبكر، وتعدد الزوجات، وإمكانية الحصول ، و(الزواجي

 .، والمواريثوالوصاية عليهم طفالعلى الطالق، وحضانة األ
 

ر، أقامت مساواة الحجة على وجوب إصالح القوانين والممارسات التمييزية، وفق مواد اتفاقية سيداو، مستندة في ذلك في هذا التقري
إلى بحوث اجتماعية وتحليالت للواقع المعيش لنساء وأسر، وكذلك التركيز على طائفة متنوعة من النظريات والمناهج داخل الفقه 

واج اإلسالمية في العصور األقدم، والتي طبعها فقهاء ذلك العصر بلغة سيداو إلى عقود الز اإلسالمي، فضالً عن لفت انتباه لجنة
 .عقود البيع

 
  هنا اضغطالدولية حول آثار التعديالت الرجعية لقانون الجنائي،  العفولالطالع على تقرير منظمة 
 هناة السابقة، اضغط شفاهيوبياناتها ال اضيعيةللطالع على تقارير مساواة المو 
  هنالمواكبة األنشطة الجديدة والقادمة لبرنامج المناصرة الدولية لمساواة، اضغط 
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 ?Men in Chargeمساواة تدعو للمساهمة بعروض وتعليقات على كتاب

 
 Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legalتدعو سكرتارية مساواة من قرأ أحدث مطبوعاتنا 

Tradition (Oneworld, 2015) إلى إرسال عرضه للكتاب أو تعليقه لمحرري هذه النشرة الدورية. 
 

المختصرة، التي يمكن نشرها نحن نرحب بكل أنواع العروض والتعليقات، بما في ذلك المقاالت النقدية المتعمقة، وكذلك العروض 
عروض والتعليقات على الوسائط ال نروج لهذه وسوف. داد القادمة من رؤية مساواة، ورفعها، كذلك، على موقع مساواةفي األع

، (المملكة المتحدة)بعروضهم وتعليقاتهم مباشرًة على مواقع أمازون، وأمازون  ، أيًضا،أن يساهمواويستطيع القراء . الجتماعية كذلكا
 وجودريدز

 
 طالعنا عن آرائكم في الكتابار، مسؤولة االتصال في مساواة، إليمكنكم مراسلة ميغانا باه : 

meghana@musawah.org 
 

 العربيةموقع مساواة باللغة 
 

. حالي إلى اللغة العربيةال مساواة موقعترجمة لمساعدة في تبحث مجموعة عمل االتصال في مساواة عن مترجمين متطوعين ل
النتشار، التي ترى في مشروع الترجمة خطوة حاسمة ضمن استراتيجية االتصال وافحات عربية على الموقع صخطوة إنشاء  وتندرج

 .نحو بناء الحركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 يرجى االتصال بميغاناباهار، مسؤولة االتصال في مساواة، إذا كنتم ترغبون في دعمنا في هذا المشروع الطموح الجديد :
meghana@musawah.org 

 
 توجيه االتهام إلى مناصرة مساواة في مصر

 

 
 

في الواقعة المذكورة، خاصًة  شهودمن توجيه مكتب النائب العام المصري تهًما إلى  الشديدةتشعر بالدهشة "...
شملت التظاهر بدون تصريح، واإلخالل باألمن والنظام العام، في حين أن شهادة األستاذة  االتهاماتوأن هذه 

تطالب نظرة للدراسات النسوية . عزة سليمان تشير بوضوح إلى أنها لم تكن مشاركة في التظاهرة المذكورة
 .باإلسقاط الفوري للتهم الموجهة إلى الشهود

 
 رينية مؤثرة في مصاالنخراط مع شخصيات د

 
إحدى  ،ذاكرةاللمؤسسة المرأة وأميمة أبو بكر، مناصرة مساواة، وأستاذة األدب بجامعة القاهرة، والمؤسس المشارك . كانت د

واألسرة،  المرأةلقضايا مركز نون  ،التي نظمها ألئمة المساجد والوعاظ التدريبيةفي سلسلة من الدورات  الرئيسياتالمحاضرات 
 السنواتوكانت مؤسسة مدى قد دأبت، طيلة . (منظمة غير حكومية مصرية) مؤسسة مدى للفنون والتعليم اإلبداعي  رةمباد وهو

حساسة تجاه الجندر في العاظ، تدور حول إدراج الرؤية الوألئمة المساجد و التدريبيةيم سلسلة من الورش ظالثالث الماضية، على تن
 .5105آذار /مارس 5تدريبهم في  وقد أكملت آخر مجموعة من األئمة والوعاظ . عملهم بوصفهم شخصيات دينية مؤثرة

 بناء حركتنا. 2

تم توجيه االتهام إلى مناصر مساواة المصرية 
والمدافعة عن حقوق اإلنسان للمرأة، عزة 
سليمان، بخرق النظام العام، بعد شهادتها في 

اإلنسان تحقيقات مقتل المدافعة عن حقوق 
للمرأة، المصرية، شيماء الصباغ، على أيدي 

نظرة للدراسات النسوية، . جنود حكوميين
، نشرة إعالمية)منظمة غير حكومية نسائية 

 (5105آذار /مارس 54
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  هنا، اضغط "أكاديمية الشيخ"الطالع على تعليقات أكثر عمًقا عن 
 

 "العنف المنزلي والتراث اإلسالمي"بعنوان  ندوة عامةأخوات في اإلسالم تستضيف 
 

 
 

عن العنف  ،5103كانون األول /ديسمبر 04، يوم ة عامة، ندوفي اإلسالم أخواتاستضافت مناصرة مساواة في ماليزيا، منظمة 
 .رومي أحمد. ري، ودذشو. عائشة س. المنزلي والتراث الفقهي اإلسالمي، تحدث خاللها مناصرا مساواة، د

 
رفضوا ضرب موضحة أن الفقهاء التقدميين واإلصالحيين شوذري التاريخ الفكري للعنف المنزلي في اإلسالم، . ت دضاستعر

لتبريره، وذهبوا إلى أن  بطريركيةقي، في حين نظر األصوليون إلى األمر بعين الزوجة، ولو حتى رمزًيا، بوصفه تصرًفا غير أخال
أما األصوليون المحدثون فيرون، على خالف ذلك، أن من حسن األدب أن . لك ترقى إلى مرتبة التشكيك في شرع هللامخالفة ذ

 .قيود محددة وفقو ارمزيً يضرب المرء زوجته ولكن 
 

، والعندل، والمساواة؛ كما أكد اإلنسانأحمد فقد ركز على الحاجة إلى تغيير القوانين حتى تعكس القيم المعاصرة مثل كرامة . أما د
 .وعلى وجوب أن يعبر الفقهاء المسلمون عن أصوات عامة المسلمينعلى أهمية وجود عملية داخلية إلصالح القوانين،

 
  لالطالع على التغريدات التي انطلقت من الندوة، انظر هاشتاج#VAWIslam 
  هناللدخول على موقع أخوات في اإلسالم لالطالع على المصادر، اضغط 
 مات عن هذه الندوة، يمكنكم االتصال بأزارينا عزيز، مسؤولة التثقيف العام بأخوات في اإلسالملمزيد من المعلو :

azareena@sistersinislam.org.my 
 

 مساواة في األخبار
 

 وكتاب  ةكتبت الصحفية كارال باور مقااًل عن مساواMen in Charge?   آذار /مارس 50على اإلنترنت، )في التايم
النساء )Muslim Women Are Fighting to Redefine Islam as a Religion of Equality‘، بعنوان (5105

 :، ألقت فيه الضوء على أن(مساواةالمسلمات تكافحن إلعادة تعريف اإلسالم بوصفه دين 
أداة قانونية طورها اإلنسان لظروف خاصة بحياة المسلمين في –النسويات المسلمات أوضحن أن هناك فرق بين الفقه اإلسالمي "

 فهن ال يسائلن القرآن، بل يسائلن. وبين الشرع اإللهي نفسه، الذي هو أبدي، وال يتغير، وينادي بالعدل –العصور الوسطى 
 ."الكيفية التي تحولت بها تفسيرات معينة له إلى حقائق راسخة

 
 بيرو، في مقاله المعنون . أشاد الكاتب فاروق أ‘Men in Charge? Not Today’ (الرجال قوامون؟ ليس اليوم ) الذي نشر

الذي عقد في الرجال قوامون؟نار ، بجهود مساواة وبسم5105آذار /مارس 07، بتاريخ The Malaysian Insiderفي 
 :لندن

 
ستأخذ مساواة . أشعر أن مساواة تمثل تحدًيا هائاًل للهيمنة، والبطريركية، ولالتجاه المحافظ المبغض للنساء، ولإلسالم التقليدي"

 ."بنا في مسار طويل لإلصالح اإلسالمي، وهذا هو المهم
 
 جهود شبكة النساء المسلمات بالمملكة المتحدة،  (5105كانون الثاني /يناير 51على اإلنترنت، )نشر بالجارديان ل تناول مقا

للصحفية هوما المقال . مناصرة مساواة، في تسليط الضوء على االنتهاكات الجنسية التي تقع في الجاليات المسلمة البريطانية
 :تاجوهير، قوليهاسدارة الشبكة، شايإاقتبست فيه عن رئيسة مجلس وقد خليلي، 

https://forumonwomen.wordpress.com/tag/egypt/
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خريات، ولم كانت النساء تروين تلك التجارب على أنها حدثت أل...لقصص عن االنتهاكاتكنت أسمع منذ صغري، آالف ا"
 ."تعترفن أبًدا بأنها حدثت لهن أنفسهن

 
 راشيل رينالدو، األستاذة بجامعة فيرجينيا، مساواة في مقال لها بعنوان . د.تناولت أ‘Pious and Critical: Muslim 

Women Activists and the Question of Agency’ (الناشطات المسلمات وقضية الفاعلية: ورعات ومنتقدات:". 
 

"ظهرت، خالل العقد األخير حركة عالمية صغيرة، ولكنها مؤثرة، لناشطات حقوقيات مسلمات )يطلق عليها “
أحياًنا النسوية اإلسالمية(. ورغم وجود مدافعات عن حقوق المرأة في المجتمعات اإلسالمية منذ أمد بعيد، فإن 
هذه الحركة الجديدة تركز على التوافق بين اإلسالم والنسوية. وكثيًرا ما يستخدم نشطاء وناشطات هذا التوجه 

التأويل السياقي وسيلة الكتشاف أسس المساواة والحقوق في النصوص الدينية اإلسالمية، مؤكدين على أهمية فهم 
النصوص الدينية في إطار سياقها االجتماعي والتاريخي. ومن أمثلة هذا التوجه الشبكة العابرة للقوميات، 

 .Maslahaمساواة، التي تناصر المساواة داخل قوانين األسرة المسلمة، والمنظمة البريطانية
 

 مراجع
 

 محمد نايت  ايكلالكاتب مMichael Muhammad Knight طن سيعرض كتاب كيسيا علي، األستاذة بجامعة بوThe 
Lives of Muhammad  في  مقالحيوات محمد فيTruthDig 

 

 
 
 

 دينيزكانديوتيDenizKandiyoti ،تقيم الحجة على ، األستاذة الفخرية بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن
 openDemocracyبمجلة  مقال يف" فوبيا النسوية"أهمية وجود سياسات تحالف بدالً من 

 
التحرر من ، بما فيها حق المرأة في الحقوقعلى الرغم من وجود أدلة على تعبئة القواعد الجماهيرية للمطالبة بطائفة واسعة من ... 

، بشكل متزايد، الوصم العنف وفي المشاركة في المجال العام، فقد كانت النسوية، على المستوى األكاديمي، والسياسي، والشعبي، تلقى
كيف . المستبدةبوصفها أداة في يد اإلمبريالية والدول األمنية  -وهو األسوأ –من الماضي، أو  أو االستبعاد، بوصفها غير مهمة، أو

من العبودية  الذي بدأ كواحدة من حركات التحرر –النضال من أجل حقوق المرأة كيف انتهى الحالبيع أن نفسر هذه الفجوة؟ نستط
مستهجًنا، ليس من ِقَبل الجناح اليميني الكاره منبوًذا   -التي شهدها القرنان الماضيان، بالتوازي مع النضال ضد العبودية والعنصرية 

يعتبرون أنفسهم ندروالجنوسة، ولكن من ِقَبل كتاب ومعلقين جالكهنوتية المطالبة باحتكار القواعد المنظمة للللمرأة أو المؤسسات 
إال " )ضل الطريق"أو " زمتمادى أكثر من الال"قد يساريين أو ليبراليين؟ هل يمكن أن نتخيل أن يقال لنا إن النضال ضد العنصرية 

تلك االتهامات  عورغم ذلك فقد أصبح من المعتاد، بل ومن الشائع، أن نسم؟ (األبيض إذا كنا في حضرة غالة أنصار سمو الجنس
 "حال؟الكيف وصلنا إلى هذا . ةتوجه إلى النسوي

 

 

 جاءت دمجت بين رؤىفي مؤلف كيسيا [ صلى هللا عليه وسلم]لسيرة الرسول  الحديثةالرواية "
المسلمين وغير المسلمين، اإلحيائيين واإلصالحيين، المتعاطفين من الخارج  والمنتقدين 

، وكذلك [صلى هللا عليه وسلم]إلى الخطوط العامة، المستقرة نوًعا ما، لحياته  استناًداالمناوئين ، 
من شتى أنحاء العالم، فضالً عن بعض النقاط الخالفية، مثل الغزوات، وعالقات أفكار العظماء 

وبفضل الطباعة . بأبناء الديانات األخرى، وحياته مع نسائه[ صلى هللا عليه وسلم]الرسول 
الحديثة والنشر الواسع لألدبيات، يتبادل الكتاب المسلمين وغير المسلمين األخذ والرد على 

 ."أعمال كل منهم

 

 ثرية بالمعلومات على مدونة  تدوينة يفWELDD ،
من منظمة  ،فصلت ساهرة بانووميهيك غفار

الباكستانية النسائية  ShirkatGahيركات جاه ش
يخ حركة أنجومانموزارين بنجاب تار

AnjumanMuzareen Punjab  ودور المرأة
في النضال من أجل الحقوق في األرض والحقوق 

 :االقتصادية

http://www.musawah.org/
http://www.musawah.org/
http://maslaha.org/
http://maslaha.org/
http://www.truthdig.com/arts_culture/item/muhammed_a_life_20150102
https://www.opendemocracy.net/5050/deniz-kandiyoti/triple-whammy-towards-eclipse-of-women%E2%80%99s-rights
http://www.weldd.org/blogs/weldd/anjuman-muzareen-punjab-movement-women%E2%80%99s-role-struggle-land-and-economic-rights
http://www.weldd.org/blogs/weldd/anjuman-muzareen-punjab-movement-women%E2%80%99s-role-struggle-land-and-economic-rights


 
هذه الحركة غير مسبوقة في تاريخ باكستان، من حيث تولي النساء لقيادتها، خاصًة في ظل انتماء أعضائها " 

سمح فيها للمرأة بالخروج من بيتها، ناهيك عن المشاركة في نادًرا ما يُ ا من المجتمع، التي إلى الطبقات الدني
عصا خشبية تستخدم في )الحرس العسكري بكامل عتاده، متسلحات بالثابا النساءفقد واجهت تلك . حركة منظمة

ا، حيث أن وظيفتها هي ضرب المالبس لتخليصها من األوساخ عند زً رموأصبحت الثابا. فقط( غسيل المالبس
. الشر نبعاد القوات التي أضمرت لهغسلها، ليعني هذا الرمز أن الفالحات قد تستخدمن عصي الغسل هذه إل

 ."قوات الثابا"ومن هنا أطلق على هؤالء النساء المنظمات 
 

 
 

 musawah@musawah.org:سكرتارية مساواة

 

 www.musawah.org: موقع مساواة

 

 يوتيوبى زورونا عل تويتر لىتابعونا ع  فيسبوك ىانضموا إليناعل

 

 المجموعات االئتالفية مع مساواة

 

 (الشرق األوسط وشمال أفريقيا)المنطقة العربية ( أ(
 مؤسسة قضايا المرأة المصرية
info@cewlacenter.org،www.cewla.org 

 أفريقيا جنوب الصحراء( د

 نيجيريا -مساواة 

asmaujoda@hotmail.com 

 جنوب شرق، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى( ب
 (مساواة إندونيسيا)عالمات 

alimat@yahoo.com 

 منطق الخليج( هـ

 االتحاد النسائي البحريني

bahwu@batelco.com.bh 

 القرن األفريقي( ج
 السودان –مساواة 

manalabdel@gmail.commahaelzein@yahoo.com 

 الشابات كتلة( و

 جهيرة وهاب: الممثلة
 YWC: صفحة الفيسبوك

 

 
 

info@musawah.org: يمكنكم مراسلة مساواة على للمشاركة بآخر أخبار مناصرات ومناصري مساواة، أو ألي طلبات أخرى،

 لالتصال بنا

mailto:musawah@musawah.org
file:///D:/Downloads/www.musawah.org
https://www.facebook.com/pages/Musawah/216566245066825?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/musawah
http://www.youtube.com/user/musawah/videos
mailto:info@cewlacenter.org،www.cewla.org
mailto:asmaujoda@hotmail.com
mailto:alimat@yahoo.com
mailto:bahwu@batelco.com.bh
mailto:manalabdel@gmail.com
mailto:mahaelzein@yahoo.com
mailto:mahaelzein@yahoo.com
mailto:johairawahab@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Young-Womens-Caucus/200168510008679
mailto:info@musawah.org
mailto:info@musawah.org
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