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 رؤية مساواة

5172حزيران /يونيو: 71العدد   

 أحدث أخبار قضايا مساواة وأنشطتها

 

 

, Flickr باتريك دونوفان، فليكر/ طفل يصلي في جامع سيتارا في دكا القديمة: صورة  

 

 

 

 Care2 الحكومة تطلب من النساء االبتعاد عن المساجد :البحرين
 Aquila Style للشرق األوسطال مزيد من العمالة المنزلية  :إندونيسيا
 Rakyat Post الجماعات النسائية تصر على تجريم االغتصاب الزواجي :ماليزيا
 KV Info خطط يجري وضعها إلصالح قانون اإلجهاض :المغرب
ليصبح قانوًنا؛ ( 3102)العنف ضد األفراد ( حظر)التصديق على مشروع قانون  :نيجيريا

 . عاًما من جهود النشطاء 01نتيجة 
Voices4Change 

 Dawn ارتفاع الوعي الوطني بالقوانين الداعمة للمرأة :باكستان
 Dawn عاًما، تتنكر في زي الرجال لإلنفاق على أسرتها 13امرأة،  :باكستان
التي أدخلت أخيًرا على قانون االغتصاب والتحرش  ،الناشطات تقلن إن التعديالت :السودان

 ال تمثل تغييًرا حقيقًيا ،الجنسي
openDemocracy 

 في انتصار هائل لإلدماج ،ثنية تدخل البرلمانالنساء واألقليات اإل :تركيا
 

 الجزيرة

 أحدث أخبار قوانين األسرة المسلمة وما وراءها. 0

http://www.musawah.org/bahrain-tells-women-stay-away-mosques
http://www.musawah.org/indonesia-stop-sending-domestic-workers-middle-east
http://www.musawah.org/malaysian-womens-groups-want-marital-rape-criminalised
http://www.musawah.org/morocco-plans-reform-abortion-law
http://www.musawah.org/nigeria-signs-vapp-act-law
http://www.musawah.org/protecting-womens-rights-pakistan
http://www.musawah.org/woman-defies-patriarchal-pakistan-break-stereotypes
http://www.musawah.org/sudan-amends-laws-rape-and-sexual-harassment
http://www.musawah.org/kurdish-victory-turkish-election-major-win-inclusiveness
http://www.musawah.org/kurdish-victory-turkish-election-major-win-inclusiveness
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 5102مارتي لعام . حسيني تفوز بجائزة مارتن إي-العضوة المؤسسة لمساواة، زيبا مير
 

 
 

، والتي أصبحت اآلن (3112)ما كانت عضوة في لجنة التخطيط األصلية مساواة، عند صوغ حركةلعبت زيبا دوًرا رئيسًيا في 
وبوصفها عضوة في المجموعة االستشارية ومقررة مجموعة عمل بناء الثقة  -وتقود زيبا، حالًيا . موعة االستشارية الدوليةالمج

لجنسين، تضم المبادرة في عضويتها باحثين ونشطاء من ا. المعرفة حول القوامة والواليةمبادرة بناء وضع تصور –بمساواة 
 .بوصفهم المساهمين الرئيسيين في عملية بناء المعرفة

 
 هنا(ي)لالطالع على إعالن مساواة فوز زيبا بالجائزة، اضغط 
  هنا(ي)زيبا بالجائزة، اضغطلالطالع على إعالن األكاديمية األمريكية لألديان فوز 
 هنالالطالع على مجموعة أعمال زيبا، يمكنكم زيارة موقعها 

 
 طريق للمضي قدًما من داخل التراث الفقهي اإلسالميطرح : بناء المعرفةجهود مساواة في 

 
المعرفية المستقلة على اإلنترنت، مؤخًرا، أعضاء مجموعة عمل بناء المعرفة بمساواة للكتابة  openDemocracyدعت بوابة 

الضوء على آخر  - المأخوذة عن مقاالت - تلقي االقتباسات التالية. حول المكونات الرئيسية لجهود مساواة في بناء المعرفة
التناقض والتوتر  والمشروع المتعدد السنوات والبلدان الذي قادته مساواة، والذي يبرزرجال قوامون؟المؤلفات النظرية لمساواة 

 .يعشن في ظلهاالنساء المسلمات والقوانين التي الذي تعيشه واقع البين 
 

 رجال قوامون؟ صياغة جديدة لفكرة السلطة في التراث الفقهي اإلسالمي

 
 حسيني-بقلم زيبا مير

 
مرأة ليست سوى وهم الهوتي أصبح لمة القائلة بأن هللا قد منح الرجل السلطة على اأن المسل  رجال قوامون؟يوضح الكتاب الجديد 

 . الجنسين ندوره األساسي اآلن الحفاظ على عدم المساواة بي اوهًما فقهًيا، وغد
 

مارتي . جائزة مارتن إي باألكاديمية األمريكية لألديانتمنح لجنة الفهم العام للدين 
اعتراًفا بالمساهمات االستثنائية لألفراد، الذين يثري عملهم الخطاب األكاديمي، 

وسوف تتسلم زيبا . ويساهم في تحسين فهم الدين فيما يتخطى المجال األكاديمي
حسيني جائزة هذا العام في احتفال سيقام أثناء المؤتمر السنوي للجنة في -مير

كان من بين من حصلوا على هذه . 3102تشرين الثاني /فمبرأطالنطا، في نو
الجائزة من قبل إليزابيث شوسلر فيورنزا، رائدة التفسير النسوي للكتاب المقدس 

إسبوزيتو، مؤسس ومدير مركز التفاهم اإلسالمي . والالهوت النسوي، وجون إل
 .المسيحي

 

 بناء المعرفة. 3

http://www.musawah.org/about-musawah/international-advisory-group
http://www.musawah.org/what-we-do/qiwamah-and-wilayah
http://us4.campaign-archive2.com/?u=b7a54fdc92d9187ef7ffbfdf0&id=b2f2fea5b8
https://www.aarweb.org/programs-services/mir-hosseini-named-marty-award-winner
http://www.zibamirhosseini.com/
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge
https://www.aarweb.org/
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هذان المفهومان، كما صاغهما الفقهاء األقدمون، وكما ينعكسان في القوانين والممارسات الحالية، لعبا، وما زاال، دوًرا محورًيا 

وتستند تلك القوانين والممارسات إلى فكرة . ساواة بين الجنسين في السياقات اإلسالميةعدم الم ،في مأسسة وتبرير، واإلبقاء على
 .قديمة مؤداها أن الرجل قوي، يحمي وينفق، والمرأة ضعيفة، تطيع ويجب حمايتها

 
 هنا( ي)لالطالع على المقال كامالً، اضغط. 
  هنا( ي)، وملخصات الفصول، والسير الذاتية للمساهمين، اضغطرجال قوامون؟لمزيد من المعلومات عن كتاب. 
  القتناء الكتاب يمكنكم زيارةOneworld أو ،Amazonأو ،Book Depository 
  

 
 لواقع المعيش للنساء المسلماتاالوقوف على : قصص حياة من حول العالم

 
 بقلم ملكي الشرماني وجانا رومينجر

 
ندر االنفصام الصادم بين البنى الفقهية والقانونية ألدوار الج عن الذي أطلقته مساواة، ،مشروع قصص حياة من حول العالم كشفي

 .من جانب آخر نساء المسلماتفي التراث الفقهي اإلسالمي من جانب، والواقع المعيش للكثير من ال
 

في شرق جاوة بإندونيسيا؛ فأجادت على يديه ( مدرسة داخلية إسالمية)كان والد ستي رقية يدير بيزانترن 
من عمرها خطبها  التاسعةوعندما بلغت . ، مما كان يعلمه لتالميذهتالوة القرآن وبعض المعارف الدينية

دري، في سنها الصغيرة لم تكن ستي رقية ت. هو اآلخر بيزانترن الذي كان يدير الفقهاءأبوها إلى ابن أحد 
بعد وفاة والدها وحينما بلغت الثالثة عشرة . صهاراأل معنى الخطبة، أو الزواج، أو الزوج، أو هذه، 

لها ( كاح شرعين)بعد ذلك بفترة وجيزة أقامت األسرة حفل زواج ديني . أرسلت للعيش مع عمها
. في المحكمة الشرعية وتم عقد قرانهما. ولخطيبها، ولكن بقي كل منهما يعيش بمعزل عن اآلخر لعام آخر

لقد مات أبوك وهو يبني بيزانترن، وأنت امرأة ال : "وعندما سألت أمها، لماذا يجب أن أتزوج، أجابتها
وبالطبع، تم رفع سنها ." يزانترنتتزوجي حتى يدير زوجك الب أنيمكن أن تديري البيزانترن، لذلك يجب 

 .إلى ستة عشر عاًما في وثيقة الزواج؛ وكان زوجها في الخامسة والعشرين حينها
 

والتي دفعتها تجاربها والضيم ة واألربعين، ثتلك كانت بداية قصة حياة ستي رقية، تلك السيدة اإلندونيسية، التي تبلغ اآلن الثال
زواجيها، إلى السعي للوصول إلى معرفة دينية حساسة تجاه الجندر، ثم بث هذه المعرفة إلى  القائم على الجندر الذي عانته في

 .خريات وأسرهن في إندونيسياأنساء 
 
 هنا( ي)لالطالع على المقال كامالً، اضغط. 
 هنا( ي)لمواكبة األنشطة الجديدة والقادمة لمبادرة مساواة لبناء المعرفة، اضغط. 

 
 
 
 
 
 
 

ال يعامل التراث الفقهي اإلسالمي الرجل والمرأة على قدم 
وتعود جذور هذه المعاملة غير المتساوية إلى فرضية . المساواة

وقد . أن الرجل مسؤول، ويجب أن يكون مسؤوالً، عن المرأة
تبلورت هذه الفرضية في مفهومين فقهيين وضعا المرأة تحت 

لطة الزوج على ، التي تعني سالقوامةوصاية الرجل، وهما 
التي تقضي بحق، وواجب، ذكور األسرة في  الواليةزوجته، و

 .ممارسة الوصاية على إناثها
 

https://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mirhosseini/men-in-charge-rethinking-authority-in-muslim-legal-tradition
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/knowledge-building/global-life-stories-project
http://www.musawah.org/knowledge-building/global-life-stories-project
https://www.opendemocracy.net/5050/mulki-alsharmani-jana-rumminger/global-life-stories-capturing-muslim-women%27s-lived-realities
http://www.musawah.org/what-we-do/knowledge-building
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 رجال قوامون؟مساواة تدعوكم للمشاركة بالعروض والتعليقات على 

 
 
 

 آرائكم في الكتاب لىطالعنا عيمكنكم مراسلة ميغانا باهار، مسؤولة االتصال في مساواة، إل : 
meghana@musawah.org 

  لمطالعة عرض إيزابيل لوبيز رويز، طالبة الماجستير بجامعة دورهام بالمملكة المتحدة عن الكتاب، فيLSE Review of 
Booksهنا( ي)، اضغط 

 
 
  لالطالع على عرض مختصر للكتاب أعدته جمعية حقوق المرأة في التنمية(AWID)هنا( ي)، اضغط 

 
 لة برنامج بناء المعرفةمسؤو: وظائف خالية

 
 .تبحث مساواة حالًيا عن مسؤولة لبرنامج بناء المعرفة، تتولى تنسيق أنشطة مجموعة عمل بناء المعرفة في مساواة

 
تقوم من يقع عليها االختيار ببلورة المخرجات النهائية لمبادرة بناء المعرفة حول القوامة والوالية، وكذلك تنسيق المرحلة  سوف
وهي فرصة فريدة . لية من أنشطة مساواة في مجال بناء المعرفة، والتي ستركز على بناء فقه المساواة حول الزواج اإلسالميالتا

 .ة تمكينية وديمقراطية إلنتاج واقتسام المعرفة المتعلقة بحقوق المرأة في اإلسالميللعمل مع باحثين ونشطاء من الجنسين في عمل
 3102تموز /يوليو 20آخر موعد لتلقي الطلبات 

 
  للتعرف على المهام والمسؤوليات وكيفية التقدم نص إعالن الوظيفة كامالً يمكنكم االطالع على. 

 بيان مساواة في اليوم العالمي لألسرة
 

يوم  محورالمعاصرة، وإعالنهما بين الجنسين وحقوق الطفل في األسرة  المساواةترحب مساواة باعتراف األمم المتحدة بأهمية 
جال قوامون؟ المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل في األسرة ر"كما يسعدنا أن تكون تيمة هذا العام هي . 5102 األسرة العالمي

 Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal، مستلهمًة من أحدث إصدارات مساواة "المعاصرة
Tradition(Oneworld 2015).( قوامون؟ صياغة جديدة لفكرة السلطة في التراث الفقهي اإلسالميرجال) 

 
فالكثير من مواد قوانين األسرة . ه ال يمكن، في القرن الحادي والعشرين، أن تكون هناك عدالة بدون مساواةنوتؤكد مساواة أ

مع الظروف المعاصرة وال قابلة للدفاع  لم تعد متسقةالمسلمة، كما وضعها الفقهاء األقدمون وأعادت إنتاجها القوانين الحديثة، 
، يتم استخدامها في إنكار حقوق المرأة الشريعةففضالً عن أنها ال تفي بمتطلبات العدالة التي تنص عليها . عنها على أسس إسالمية

 .تلك العناصر تمثل جذور عدم التوافق في الزواج وانهيار األسر. وخياراتها الكريمة في الحياة
 

  هنا(ي)على البيان كامالً اضغطلالطالع 

 
 
 

 Men in Charge? Rethinkingمن قرأ أحدث مطبوعاتنا أن تدعو سكرتارية مساواة  يسر
Authority in Muslim Legal Tradition (Oneworld, 2015)( رجال قوامون؟ صياغة

إلى إرسال عرضه للكتاب أو تعليقه لمحرري هذه  (جديدة لفكرة السلطة في التراث الفقهي اإلسالمي
حن نرحب بكل أنواع العروض والتعليقات، بما في ذلك المقاالت النقدية المتعمقة، ن.النشرة الدورية

، ورفعها، كذلك، رؤية مساواةوكذلك العروض المختصرة، التي يمكن نشرها في األعداد القادمة من 
ويستطيع . وسوف نروج لهذه العروض والتعليقات على الوسائط االجتماعية كذلك. على موقع مساواة

المملكة )أن يساهموا، أيًضا، بعروضهم وتعليقاتهم مباشرًة على مواقع أمازون، وأمازون  القراء
 ، وجودريدز(المتحدة

 

 المناصرة الدولية. 3

mailto:natasha@musawah.org
http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2015/04/14/book-review-men-in-charge/?utm_content=bufferb2e9a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.awid.org/news-and-analysis/men-charge-rethinking-authority-muslim-legal-tradition
http://www.musawah.org/get-involved/vacancies
http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/IDF2015/informationnote.pdf
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge
http://us4.campaign-archive1.com/?u=b7a54fdc92d9187ef7ffbfdf0&id=35993180cc&e=0c5896e654
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 دعوة لكل الناشطات والنشطاء المنخرطين مع جلسة سيداو الثانية والستين

 
Musawah is seeking to connect with activists from Lebanon, UAE and Uzbekistan who are 
engaged in the shadow reporting process for the 62nd UN CEDAW Session in Geneva in  
تسعى مساواة إلىالتواصل مع كل الناشطات والنشطاء من لبنان، واإلمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان من المنخرطين في 

تدعم جهود . 3102ول تشرين األ/عملية تقارير الظل التي ستقدم خالل الجلسة الثانية والستين لسيداو في جنيف، في أكتوبر
نقدية ألوضاع العالقات الزواجية لاشطات والنشطاء لتعزيز الحجج التي يستخدمونها عند الدراسة اةالدولية في مساواة النالمناصر

 .من اتفاقية سيداو 01، و02، و9، و3واألسرية، كما فصلتها المواد 
 

  ،يرجى االتصال بنتاشا دار، مسؤولة المناصرة الدولية في مساواةnatasha@musawah.org ، أيلول /سبتمبر 1قبل
5112. 

 

 

 
 أحدث أخبار مناصرات ومناصري مساواة

 
 على حكم براءة عزة سليمان فالنائب العام يستأن

 

 
 
 

 من الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان حول استمرار التحرش القضائي بعزة سليمان النداء العاجلهذا ( ي)طالع 
 هنا( ي)أحدث أخبار مركز قضايا المرأة المصرية على فيسبوك، اضغط لمواكبة 

 
 جامكوتراب ترفع الوعي بالقوامة والوالية

 
بالواقع الذي تعيشه النساء في العديد من ع الوعي ورجل في سلسلة من ورش العمل التي استهدفت رف امرأةشاركت ثالثمائة 

التي تقوم بها في إطار مشروع قصص حياة من حول  جامكوترابجاء ذلك ضمن جهود. بلدات منطقة النهر السفلى في جامبيا
ي شتى أنحاء البالد، وتم عرض نتائج الدراسة قيادة نسائية ف 02العالم الذي تقوده مساواة، حيث أجرت جامكوتراب دراسة على 

اللذان يفرضان ،في ورش العمل، سعًيا لرفع الوعي بالقوامة والوالية وتأثير هذان المفهومان الفقهيان التوأمان ينعلى المشارك
وقد عمل مع ناشطات ونشطاء حقوق المرأة قيادات دينية من الرجال، أقرت بأن معظم . على حيوات النساء ،وصاية الرجل

قيادة نسائية  02وقد جمعت جامكوتراب قصص حيوات الـ . انتهاكات حقوق المرأة تعود جذورها إلى الثقافة وليس إلى الدين
 .ونتائج الدراسة في كتاب، كما استعرضتها في فيلم وثائقي

 
 هنا( ي)للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط. 
 هنا( ي)لمتابعة جامكوتراب على فيسبوك، اضغط. 

 
 

 

 بناء حركتنا. 2

المصرية المدافعة عن حقوق  –صدر الحكم ببراءة عزة سليمان  5112أيار /مايو 52في 
اإلخالل "من تهم  –اإلنسان للمرأة، ومؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، ومناصرة مساواة 

وكان قد تم توجيه االتهام إلى عزة بعد شهادتها حول قمع الدولة العنيف ". باألمن والنظام العام
وقد تم النظر . ة، شيماء الصباغالذي أدى إلى مقتل زميلتها في الدفاع عن حقوق اإلنسان للمرأ

، وسوف يصدر 5112حزيران /يونيو 12في استئناف نيابة قصر النيل على حكم البراءة في 

تموز /يوليو 4الحكم إما بتثبيت حكم البراءة أو بقبول االستئناف ومن ثم تغيير الحكم، في 
 .هناالمزيد من المعلومات . 5112

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=970&Lang=en
mailto:natasha@musawah.org
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/egypt/egypt-continued-judicial-harassment-of-ms-azza-soliman
https://www.facebook.com/cewla.listening.and.counselling.unit
http://www.gamcotrap.gm/
http://www.gamcotrap.gm/content/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=58
https://www.facebook.com/pages/Gamcotrap/255616561219480
http://www.awid.org/news-and-analysis/update-egypt-prosecutor-appeals-acquittal-hrd-azza-soliman
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 المجلس الكندي للنساء المسلمات يكافح العنف ضد المرأة

 
" الصحة والعدالة للمرأة الكندية المسلمة: العنف ضد المرأة"، الذي يحمل عنوان المجلس الكندي للنساء المسلمات يستهدف مشروع

يتعامل المشروع مع أربعة . مصادر بناء معرفة وتنظيم ورش عمل مجتمعية معالجة العنف ضد النساء والفتيات من خالل تطوير 

ري، وتشويه وبتر األعضاء التناسلية لإلناث، سقتل النساء، والزواج الق: من األشكال األكثر شيوًعا للعنف ضد المرأة، وهي

 .والعنف داخل األسرة

 
 

عادت المدربات، بعد ذلك، إلى مجتمعاتهن المحلية، حيث ساعدن على تنظيم ورش عمل باالشتراك مع شركاء وأعضاء من 

، وعقدت تلك فرد، من مختلف المشارب 066نحاء كندا، شارك في جلساتها ورشة عمل في شتى أ 22وتم تنظيم . المجتمع

 .لية، ومراكز إسالمية، ومدارس، ومساجدحالجلسات في مراكز مجتمعية م
 

 دي للنساء المسلمات حول قتل النساء، والتي شرح فيها المصطلح، وفصل التي أعدها المجلس الكن صحيفة الوقائع( ي)طالع

 .القول في مدى انتشار ه في مجتمع المسلمين الكنديين، فضالً عن طرح بعض األفكار للمضي قُُدًما
 هنا( ي)لمتابعة المجلس الكندي للنساء المسلمات على فيسبوك، اضغط. 

 
 أخوات في اإلسالم تنخرط مع أطراف فاعلة، دينية وقانونية، في ماليزيا

 
صعود التيار "، مناصرة مساواة، ندوة عامة دعت إليها ثالث شخصيات فكرية عامة، للتحدث حول أخوات في اإلسالمنظمت 

، الفقيه المحافظ، وان أحمد فيصل، الفقيه التقدمي، ووان جي وان أحمد–وتناقشت الشخصيات الثالث ". اإلسالمي والديمقراطية
نقاًشا ثرًيا حول صعود التيار اإلسالمي في ماليزيا، ومدى تأثير ذلك على  –والحقوقية  ، المحامية الدستوريةفردوس حسنيو

 .الممارسات الديمقراطية، والتشريع في البالداألنظمة و
 

الحزب اإلسالمي إلدخال  كذلك تمت مناقشة أجندة. وقد نجح التمحدثون، بتنوع آرائهم، في خلق حوار ثري ومهم بين الحضور
غير قابلة للتطبيق قانوًنا، نظًرا لوجود  كيالنتان، وعالقتها بالدستور الماليزي، وكيف أنها قد تصبحفي والية  إقامة الحدود

 .ضمانات دستورية بالمساواة والعدل
 

  في  هذا المقاللالطالع على تحليل دقيق لتأثير تطبيق الحدود كقانون في كيالنتان، يمكنكم قراءةMalaysian Insider 
 هنا( ي)لمتابعة أخوات في اإلسالم على فيسبوك، اضغط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجلس الكندي للنساء المسلمات ثالث جلسات لتدريب المدربين، نظم 
امرأة  25كما قادت باميال كروس . في تورنتو، وأوتاوا، وإدمنتون

نشطة من شتى أنحاء كندا، لتعزيز بناء معارفهن، وفهمهن للعنف ضد 
المرأة، وقتل النساء، والزواج القسري، وتشويه وبتر األعضاء 

وتعلمت المشاركات . ذلك االنخراط مع المجتمعالتناسلية لإلناث، وك
 .كيفية تعبئة مجتمعاتهن لمناقشة العنف ضد المرأة ومعالجته

http://ccmw.com/
http://ccmw.com/
http://ccmw.com/wp-content/uploads/2013/09/Femicide-Factsheet-EN.pdf
https://www.facebook.com/CCMWToronto
http://www.sistersinislam.org.my/
http://www.facebook.com/WanJiAtTaaddudi
http://www.facebook.com/rausyanfikir
http://www.facebook.com/firdaus.husni.1
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/hudud-for-all-or-none-analyst-and-lawyers-say-on-kelantan-criminal-code#sthash.jYtn0weE.dpbs
http://www.facebook.com/officialSIS
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 المنع التعسفي لدخول النساء إلى ضريح حاجي علي دراغابهارتيا مسلم ماهيالأندوالن ترفع دعوى مصلحة عامة ضد 

 

 
 

ثلة في مالمت( خاصًة المسلمات)وقد اعترضت المدعيات على التعدي على الحرية الشخصية والحقوق األساسية لكل النساء 
في العديد من ويذكر أن التمييز بين الجنسين شائع . اجي علي دراغا، الذي كان متاًحا في السابقحمقصورة ضريح الدخول إلى 

وكانت المدعيات قد اعتدن زيارة الضريح طوال فترات الصبا . أماكن العبادة في شتى أنحاء الهند المشهورة بتعدد أديان مواطنيها
 ".غير مسموح بدخول النساء: "منعن من الدخول، وقيل لهن 3100والشباب، ولكن عند زيارتهن للضريح في 

 
  بهارتيا مسلم ماهيالأندوالنجهود الثنائي النشط زكية سومان ونورجهان صفية نياز، مؤسستا  هذا المقاليبرز 
  فيسبوكتهم على حفصيمكنكم متابعة بهارتيا مسلم ماهيالأندوالنلمتابعة أحدا أخبار 

 

 موقع مساواة باللغة العربية
 

. مساواة الحالي إلى اللغة العربية موقعتبحث مجموعة عمل االتصال في مساواة عن مترجمين متطوعين للمساعدة في ترجمة 
واالنتشار، التي ترى في مشروع الترجمة خطوة وتندرج خطوة إنشاء صفحات عربية على الموقع ضمن استراتيجية االتصال 

 .حاسمة 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 

 
 مساواة في األخبار

 
  والمساهمة في كتابةمساعدلا ةشيخ، األستاذحصلت سعدية ،Men in Charge?  (رجال قوامون؟ ) على جائزة الكتاب

 Sufi Narratives of Intimacy: Ibn ‘Arabi, Gender andمن جامعة كيب تاون، عن كتابها  3102لعام 
Sexuality (ابن عربي، والجندر، والجنوسة: سرديات العشق عند الصوفية) . عنها دار نشر جامعة كيب تاونوقالت: 

 

 
 
 

 
 

 

يجمع كتابها بين النسوية والتصوف على نحو فريد، وصفه النقاد " 
فهو يطرح حواًرا بين الشواغل ". رائدة"و" يمثل نقلة نوعية"بأنه 

االجتماعية والروحية للمسلمين في القرن الحادي والعشرين، من 
لمفكر اإلسالمي الكبير، محيي الدين بن جانب، وبين الترا الثري ل

 ."عربي، من جانب آخر

 
دعوى قضائية للمصلحة العامة  بهارتيا مسلم ماهيالأندوالنرفعت 

أمام المحكمة العليا في بومباي ضد قيام الصندوق الحكومي الذي 
. يدير ضريح حاجي علي دراغا في بومباي بمنع النساء من دخوله

، وطالبت بإنهاء التمييز 5112أيار /مايو 21رفعت الدعوى في 
ا للحقوق بين الجنسين في األماكن الدينية، على أساس أنه يمثل انتهاكً 

 .األساسية التي ضمنها الدستور الهندي

http://www.catchnews.com/india-news/taking-the-sharia-to-court-two-muslim-women-and-a-pushback-you-may-not-have-heard-of-1432819256.html
http://www.catchnews.com/india-news/taking-the-sharia-to-court-two-muslim-women-and-a-pushback-you-may-not-have-heard-of-1432819256.html
https://www.facebook.com/BhartiyaMuslimMahilaAndolan
http://www.musawah.org/
mailto:natasha@musawah.org
http://www.musawah.org/knowledge-building/men-in-charge
http://uctpress.bookslive.co.za/blog/2015/06/18/islamic-feminism-and-talking-back-to-patriarchy-sufi-narratives-of-intimacy-by-sadiyya-shaikh/
http://bmmaindia.blogspot.com/
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  مناصرة ، شبكة النساء المسلمات بالمملكة المتحدةتقريًرا عن ورش العمل التي نظمتها  شبكة بي بي سي اآلسيويةبثت
 :مساواة، في المملكة، سعًيا لتمكين النساء فيما يتعلق بالزواج القسري

 
يمثل مشكلة [ الزواج القسري]ما زال : " ، المديرة التنفيذية للشبكة فايد فايزةقالت وحول هذه المشكلة 

ولحقوق اإلنسان، لذلك يجب أن نتحد جميًعا لنقول إنه مناٍف للقانون، . ضخمة، حيث أنه متجذرة في الثقافة
 ."وظالم

 
  الصحفية كيمبرلي آدامز تسلط الضوء على مناصرتي مساواة، أميمة أبو بكر، ومروة شرف الدين، في تقرير أعدته لـ

Public Radio Internationalتناولت فيه جهودهما في إصالح التفسيرات البطريركية لإلسالم ،: 
 

وبالتالي، سيتوقف ... أعتقد أن النسوية اإلسالمية ستصبح المدخل لهذه التجديد الشامل للخطاب اإلسالمي"
القبول بأن األمر على النساء المسلمات أنفسهن، ممن يأبين التخلي عن عقيدتهن، ويرفضن، في الوقت نفسه 

 ."يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية بسبب فهم معين للدين
 

  سلط برنامجWoman’s Hour by BBC Radio 4 ( 4ساعة للمرأة على إذاعة بي بيس ي )الضوء على زيبا مير-
 "هل يمكن أن تكون هناك قراءة نسوية للنص المقدس؟: ل القرآنإعادة تأوي: "حسيني، في فقرة قصيرة بعنوان

 
. يجب أن نميز بين الشريعة، التي يؤمن المسلمون أنها القانون المثالي، وسبيل العدل، وبين تفسير الشريعة"

فقد كان للنساء حضور كجزء من التراث، ولكن يجب أال ننسى أنه في . المصدر هو التراث الفقهي اإلسالمي
الفترة التي ظهرت فيها المذاهب الفقهية، كانت أصوات النساء قد أخرست، وبالتالي لم تنعكس اهتماماتهن في 

 ."الفقه
 

  الحجة على أن التأويالت  –مناصرة مساواة  –، أقامت أمينة ودود الجارديانفي مقابلة أجرتها هوما خليلي على صفحات
 :لى تحديهالذكورية لإلسالم أفضت إلى قوانين تميز ضد المرأة، وهو ما نحتاج إ

 

 
 

 
 مصادر

 
  إلى  والممارسة القانون في المرأة بالتمييزضد المعنية مجموعةالعملالذي رفعته   3102التقرير المواضيعي لعام توفر

مجلس حقوق اإلنسان، في جلسته التاسعة والعشرين في جنيف، على دراسة التمييز ضد النساء والفتيات في الحياة الثقافية 
 :واألسرية

 
وبعد تحليل تأثير لثقافة . األسرة، بما في ذلك الزواجتحدد البنية الثقافية للجندر دور المرأة والفتاة داخل "

والدين على تمتع المرأة والفتاة بالحقوق المتساوية في المجتمع واألسرة، أعادت مجموعة العمل تعريف 
األسرة بإدراج البعد الجندري فيها؛ حيث قالت إنه للتأكيد على المساواة بين الجنسين وعلى تنوع األشكال 

الضروري تطبيق مبدأ حق المرأة في المساواة في كل أشكال قوانين األسرة، والنظم القانونية األسرية، فمن 
وبعد التذكير . العلمانية لألسرة، والنظم القانونية الدينية لألسرة التي ُتنِفذها الدولة، وفي النظم المختلطة

رية، وضعت مجموعة العمل عدًدا من بالتزامات الدول بمكافحة التمييز ضد المرأة في الحياة الثقافية واألس
التوصيات التي استندت إلى الممارسات الجيدة، بغية إرساء مساواة حقيقية بين الجنسين في الحياة الثقافية 

 ."واألسرية
 
 
 

عندما نتحدث عن القوانين ال نتطرق إلى من يفسرها، والمناهج "
أدخل ( صلى هللا عليه وسلم)فالرسول ... القانونية المتبعة فيها

فإذا كانت . لم يواكبوا هذا النهج[ المسلمين]إصالحات جذرية، ولكن 
تلك هي بدايتك، التي لم يكن أحد على ظهر الكوكب يملكها، 

ض أن تكوني اآلن أكثر تقدًما من أي احد على وجه األرض، فالمفتر
ولكن ما حدث أننا تركنا البطريركية تستولي . فيما يتعلق بالجندر

 ."على األمر
 

http://www.bbc.com/news/uk-32816431
http://www.mwnuk.co.uk/
http://www.pri.org/stories/2015-05-20/women-scholars-egypt-reflect-intersection-islam-and-feminism
http://www.bbc.co.uk/programmes/b05rnx7k
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/apr/13/why-is-isis-a-wake-up-call-to-muslim-women?CMP=share_btn_fb
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
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    من  01العدد  فيCritical Muslim سالمي، ناقش المساهمون في العدد مختلف معاني السلطة، التي يصدرها المعهد اإل
 :وتعقيداتها

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وسيركز بشدة على مؤتمر بكينعاًما من  31الذي تعقده األمم المتحدة، بعد  3101-3102مؤتمر تقدم نساء العالم  يأتي ،
 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية للنساء

 

 
 
 

 

حاول زياد الدين سردار، وميريل وين دافيز تحديد مصادر السلطة، بينما قامت "
، وسلطت ماليز روثفين الضوء على مشكالت الخالفةحلم برنابيروجرسون بتفكيك 
صلى هللا عليه )أما كيسيا علي فأعادت قراءة زواج الرسول . اإلسالم مع الدولة القومية

توماس قوة -، في حين تناول جيريميهنزل(رضي هللا عنها)من السيدة خديجة ( وسلم
رباط، بينما كذلك تمت خطبة راهيلفيشباخوريتشل فريدمان في حفل رائع بال. التعليم

يكافح محمد باكاري مع صراعات السلطة في تركيا، ويهتم نازي بحراوي بظهور 
ويؤلف سجاد ميكيتش بين البنى الحاكمة المعقدة في . العنصرية في ماليزيا وإندونيسيا

، السلطة العسكرية في باكستانالبوسنة والهرسك، ويقف حسين أحمد وجًها لوجه أمام 
ويبدي نجاح كاظم غضبه من البيوريتانييين السلفيين، ويقلل حسن ماهامدالي من شأن 
السلطة القبلية، ويذهب عبد الوهاب األفندي إلى أن اإلسالميين يعيشون في عباءة الزمن، 

 ."سلطة الكلمةويتتبع بويد تونكين تاريخ 
 
 

جديدة من أهداف التنمية استعدادات المجتمع الدولي لالتفاق على مجموعة مع 
المستدامة، حان الوقت لحصر ما تم من إنجاز واالعتراف بما حدث من تقدم، 
وكذلك للتركيز على المواطن التي تحتاج إلى مضاعفة جهودنا، وتحقيق مساواة 

 .حقيقية، وكفالة تمتع كل النساء والفتيات بحقوق اإلنسان
 

لذلك يطرح هذا . ت لمصالح المرأةغير موا العالميمن من الواضح أن االقتصاد 
التقرير أجندة اقتصادية جديدة، تضرب بجذورها في إطار حقوق اإلنسان، وتدرج 

حق كل النساء في وظيفة كريمة،  –الحقوق ضمن صناعة السياسة االقتصادية 
يتساوى فيها أجرها مع الرجل، وتتمتع فيها بظروف عمل آمنة، وحقها في معاش 

 .ة الصحية، والمياه، والصرف الصحيمناسب، وفي الرعاي
 

 إلى االرتقاء بالمجتمع  مسجد النساء في أمريكا يسعى
المسلم عن طريق تمكين النساء والفتيات بإتاحة المزيد 
من النفاذ المباشر إلى الدراسات اإلسالمية وفرص 

على الفيديو لمشاهدة الخطبة ( ي)اضغط. القيادة
 االفتتاحية التي ألقتها إدينا ليكوفيتش

 

http://criticalmuslim.com/issues/14-power
http://criticalmuslim.com/issues/14-power
http://progress.unwomen.org/en/2015/
http://progress.unwomen.org/en/2015/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
http://www.youtube.com/watch?v=4g26wK-VYV0
http://criticalmuslim.com/issues/14-power/dreaming-caliphate-barnaby-rogerson
http://criticalmuslim.com/issues/14-power/father-my-father-hussain-ahmed
http://criticalmuslim.com/issues/14-power/power-word-boyd-tonkin
http://womensmosque.com/
http://womensmosque.com/
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 musawah@musawah.org : سكرتارية مساواة

 

 www.musawah.org: موقع مساواة

 

 +Google، أو يوتيوبأو، تويتر، أو فيسبوك انضموا إليناعلى: مساواة على الوسائط االجتماعية

 

 info@musawah.org: ةللمشاركة باألخبار أو طرح تساؤالت، يمكنكم مراسل

 

 لالتصال بنا

  أصدرت منظمة هيومان رايتسووتش تقريًرا يقع في
 Marry Before Yourصفحة، بعنوان  124

House is Swept Away: Child 
Marriage in Bangladesh( تزوج قبل أن

، (ديشبنجالزواج األطفال في : يزال منزلك
استندت فيه إلى مئات المقابالت، ووثقت للعوامل 
التي تدفع إلى زواج األطفال في بنجالديش وآثار 

يديو لمشاهدة الفعلى ( ي)اضغط. هذا الزواج
 .استعراض سريع للوضع في بنجالديش
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