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 نبذة عامة

  والوالية القوامة حول المعرفة لبناء مساواة مبادرة
 في والوالية القوامة مفهومي حول معرفةال بناءل األوجه متعددةو  األمد طويلة بمبادرة مساواة تضطلع

 ماحسب  – المفهومان هذان لعب وقد. المرأة على الرجل بسلطة إقرارٌ  أنهما على مافهيُ  ما عادةً  واللذين القرآن،
 في محورياً  دوراً  – الحديثة القوانينو  الممارساتفي  قهمايطبتم ت وكما الفقهي، التراثفي  لهمايشكتو  فهمهماتم 

  .النموذج هذا استمرار على الحفاظ في وكذلك ،كمسلمين ناسياقات في لألسرة أبوي نموذج وتبرير مأسسة

 حول جديد منظور بناء بهدف النشطاء وجهود األكاديمية الدراسة بين تربط هذه المعرفة بناء مبادرة
في  عدلال تمثل تعد لم التفسيرات تلك على القائمة القوانين أنكيف  إيضاح إلى المشروع يسعى. والوالية القوامة

 المبادرة هذهل الرئيسي الهدف يتمثل .اآلن المعاش الواقع مع اتساقاً  وأكثرممكنة البديلة  تأويالتال وأن اإلسالم،
  :في

 مناصرات ينتمكمن أجل  وكواقع، كفكرة والوالية، القوامة في وٕاعادة التفكير نسوية معرفة إنتاج
  .والممارسات القوانينفي  األسرة في والعدل المساواةوتعزيز  ضمان للعمل على مساواة مناصريو 

  :عناصر ثالثة على المعرفة بناء مبادرة تشتمل

 ودراسة الفقهي، التراث وحاضر ماضي في والوالية امةالقو  دور حول خلفية بحوث بإجراء باحثات تكليف .1
 ؛االقتصادي - االجتماعي للواقع

 ؛والوالية بالقوامة يتعلق فيما والرجال النساء اةحيواقعية من  قصص لجمع تشاركية بحوث تنظيم .2

 .والوالية للقوامة ةجديد ميهافم صياغةو  لمناقشة والنشطاء لباحثينل فضاءت فتح .3
  

  المعرفة ءلبنا مساواة فهم

 حول جديدة معرفة وخلق ،القائمة المعرفة إلى النفاذ ريتيسو  ،معرفةال بناءل حركةهي  مساواة
 المساواة فهملتطبيق منظور نسوي وحقوقي في البحث عن و  نسعى نحن. اإلسالم في المرأة حقوق
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 األصوات بين رالتوت كشف على يساعد أن المنظور هذا شأن فمن. اإلسالمي الفقهي التراث في والعدل
 في زمن منذالمهمشة  النساء أصوات شفتيك وأن التراث، في بالتراتب المنادية وتلك بالمساواة المنادية
  .قلقها ومواطن المرأة اهتمامات عكسوأن ي الدينية، المعرفة إنتاج

 غير باألشكال يعترفا وأن تشاركي، بشكلٍ  يتما أن يجب هانشر و  المعرفة إنتاج بأن نؤمن نحن
 المعاش الواقع على المعرفة ترتكز فبذلك. النص من وليس السياق من نطلقاي وأن للخبرة، لتقليديةا

 إنتاج إلى نهدف نحن. الواقع هذا إلى المطروحة واألسئلة القضايا نهج معالجة ستندوي والرجال، للنساء
  .المعرفة في وأساليبهن ءالنسا تجارب فيه ُتقدَّرُتسمع و  ومفتوح، وديمقراطي جماعي نحوٍ  على المعرفة

  
  والوالية القوامة عن خلفية

 تجمع شمولية مقاربة خالل من ممكنة األسرة في المساواة أنب إيماننا من المبادرة هذه تنطلق
 الوطنية، والدساتير القوانين في المساواة وضمانات العالمية، اإلنسان حقوق ومبادئ ،مبادئ اإلسالم بين

. المجتمع في للمساواة األساس هي األسرة في المساواة بأن ؤمنن. والرجال للنساء المعاش والواقع
  .أفرادها جميع نمكّ تُ أن و  ةوسعيد ةآمن تكون أن وينبغي حياتنا، في محورية أشكالها، تعدد على فاألسرة،

 والوالية للقوامة األبوية التأويالت تؤثر الحديث، المجتمع في اُألَسر وتنوع تعقيد من الرغم على
 عرَّفه كما فالزواج،. الشائعة ممارساتالو  شرعيةال قوانينال من العديد في األسرة في والرجال النساء على
 هيو  ،على الزوجة الزوج قوامةيفرض  المعاصرة، والممارسات القوانين من العديد في ُيطبق وكما فقهاءال

 بأن ُيسلِّم أو يقضي أدبية أو/و ونيةقان قوة له تكون قد الذي الزواج وعقد. والهيمنة الحماية من مزيج
 النفقة وأن الزوجة على وواجب للزوج حق) واتباعه وتسليم زمام أمورها له للزوج الزوجة طاعة( التمكين

  .زوجال على وواجب للزوجة حق) والملبس والمأكل المسكن: تحديداً (

 عنه نجم إليه، تستند ةلمسلما األسرة قوانين مواد من العديد تزال ال والذي التنظيري، الربط هذا
 والوصاية، والحضانة الطالق، في والحق والميراث، ،المالي األمن قبيل من مسائل في مساواة عدم

  .الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابيةو  عليه، والموافقة الزواج في واالختيار ،الجنسية وقوانين

 والقيام مأسره حماية في رغبةال وأعلى  قدرةال من الرجال كثيريفتقد  الواقع، أرض علىلكن 
 من متزايدة أعداداً  هناك أن عن فضالً  هذا ألسرتها، الحامي دور المرأة تلعب ما وكثيراً  ؛نفقتها على
 غير عمل من به تقمن ما إلى باإلضافة ألسرهم،األساسي  الدخل بتوفير تضطلعن الالئي النساء
 المعاش والواقع لألسرة النظري البناء بين فإن الفجوة لذلك. األسرة شؤون على القيام في يساهم مأجور
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 حقوق ومبادئ اإلسالم مبادئ مع تتسق واألسرة، الزواج لعالقات جديدة رؤىيستدعي الحاجة إلى  اليوم
  .اإلنسان

  
  المعرفة بناء مبادرة عناصر

  الفقهي التراث حول خلفية دراسة  )1(

 التشريعية الجوانب تغطي خلفية أوراق انيثم بإعداد مختلفة تخصصات من خبيرات مساواة كلفت
 من ضمن هذه. والوالية للقوامة والقانونية واالجتماعية، والفلسفية، والتاريخية،) وحديث وفقه قرآن(

  :األوراق

 لمرابط أسماء( والخالفة والوالية، القوامة،: القرآن في الذكورية السلطة مفاهيم( 

 أبوية بقراءة ليخرجوا انتقائي نحوٍ  على األخرى تواألدبيا الحديث على الفقهاء اعتمد كيف 
 )روفياه نور( القرآن في والوالية القوامة لمفهومي

 بكر أبو أميمة( لتفسيراتها ومراجعة النساء سورة من 34 اآلية تأويالت( 

 جويرو زاهية( يولاأل الفقه في والوالية القوامة( 

 سنبل أميرة( العثمانية الدولة في والوالية للقوامة التاريخية الممارسة( 

 الرسن لينا( الغربية أوروبا في بالنساء المتعلقة الفتاوى: المرأة قلق ومواطن القوامة( 

 ولشمان لين( الحديثة العربية األسرة قوانين في قانونية كفرضيات والوالية القوامة( 

 حسيني- مير زيبا( والوالية للقوامة صياغة عادلة إعادة نحو( 
  

 بما الصلة، ذات البيانات تضم بحثية ورقة بإعدادوباحثين  باحثات تكليف تم لكذ إلى باإلضافة
 الفعلية والمسؤوليات واألدوار التجارب حول مساواة، ات ومناصريمناصر  يقدمها التي المساهمات فيها
 مؤشرات تشتمل وقد. الفقهي التراث في والوالية القوامة تأويالت مع تتناقض والتي رجالنساء واللل

 في المرأة ومساهمة النساء، تعليم ومستويات المعيالت، النساء عدد على المثال، سبيل على التحليل،
 ضد العنف انتشار ومستوى الهجرة، ومعدالت ،العمل قوة في والمرأة الرجل مشاركة ونسب الزراعة،
 البيانات هذه خدمُتست سوف. الطالق لتبرير ذكرتُ  ما عادةً  التي واألسباب الطالق، ومعدالت المرأة،

 الرجل دور في النظر إلعادة الحاجةكما أنها ستدعم األدلة على  والواقع القوانين بين الفصام لتوضيح
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والذي غالبًا ما  اليوم والرجل المرأةذي يعيشه الالحياتي  واقعال ظل فيخاصة  للمرأة،" والعائل الحامي"
 .ديعقتاليتصف ب

 تساعدنا أن يمكن التي اإليضاحيوالتخطيط  الربط أدوات من مجموعة بتطوير حالياً  مساواة تقوم كذلك
  :فهم على

 غياب في حتى والسياسات، القوانين من واسعة طائفة في والوالية القوامة تنعكس كيف 
 ؛المصطلحين استخدام

 ؛والوالية القوامة مسألتي في نطاق تطبيقها مكني التي الدولية اإلنسان حقوق مواد 

 مدى خاصةً  والوالية، بالقوامة المتعلقة والممارسات والسياسات القوانين في اريةالج التغييرات 
 .الموضوع هذا حول الفقهي لتراثل اتتحديال

 الحياة قصص توثيق  )2(

 تحقيق أجل من سياقاتهم، منواقعية  حياة قصص بتوثيق مساواة ات ومناصروامناصر  يقوم سوف
 هذهو . والرجال للنساء المعاش الواقع على والوالية للقوامة لحاليةا األبوية المفاهيم تأثير لكيفية أفضل فهم
 متنوعي ينباحث/اتوباحث نشطاء تضم حيث معًا، آن في معرفة وبناء حركة بناء عملية ذاتها حدب

  .متبادلال تعلمال بمهمة ملتزمين والخبرات، التجارب

 العمل ورش من سلسلة بتنظيم نيالوط أو المحلي المستوى على توثيق فريق يقوم العملية، هذه في
 المعلومات استقاء يمكن الذين األشخاص وتحديد البحث، وأدوات للمفاهيم أفضل فهم لتحقيق والمناقشات

 أجريت من مع المعلومات تشاركو  الفريق، مع وتقييمها مقابالت وٕاجراء معارفهم، شبكات بين من منهم
 عبر بحثال هجامن تشارك يتم سوف. للنتائج الجماعي والتحليل المقابالت، وتدوين المقابالت، معهم

  .واحتياجاته المحلي سياقه حسب مشروعه فكيّ يُ  أن توثيق فريق لكل ولكن المختلفة، السياقات

 يعملون وأفراد حكومية غير لمنظمات إندونيسي تحالف ووه ،"عالمات" عضوات من فريق قام وقد
 تطوير بهدف ،2011 األول كانون/يناير من ابتداءاً  يبيتجر  توثيق بمشروع األسرة، قانون قضايا على

 سياقاتهم في الحياة قصص توثيق في اآلخرون مساواة مناصرواو ات مناصر  يبدأ وسوف. واختباره المنهج
 .2012 األول كانون/يناير في
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 جديد فهمل فضاءات فتح  )3(

 في ُعقد تخطيط ماعاجت تضمنت المبادرة، مدة طوال المناقشات من سلسلة إلجراء التخطيط تم
 بإندونيسيا جاكرتا في ُعقد الذي الدراسة تصميم واجتماع ،2010 األول كانون/يناير في مصر، القاهرة
 في األردن، انعمّ  في ُتعقد أن المقرر من المفاهيم حول عمل وورشة ،2011 تموز/يوليو في

 منتصف في تعقد فسو  المعطيات مختلف تجميع حول عمل وورشة ،2011 الثاني تشرين/نوفمبر
سنتمكن  ذلكوب. اإللكتروني البريد وعبر (Skype) سكايب عبر المناقشات من عدد عن فضالً  ؛2012
 اتمشارك التفاعالت كل تضم. النهائية لمخرجاتا تطويرالعمل جماعيًا على و  العناصر دمجمن 

  .والخبرات والتجارب الخلفيات متنوعي ينومشارك
  

  المحتملة المخرجات

  :على المعرفة بناء مبادرة مخرجات تشتمل أن توقعالم من

 النسوية والرؤية المعرفة ستحلل وتركب والتي والوالية، القوامة حول مساواة نظر وجهة وثيقة 
 للمناصرة أساساً أن تصبح  الورقة لهذه يمكن. وواقعهما والوالية القوامة فكرة حول الجديدة
 ؛األسرة في والعدل المساواة تكرس وممارسات قوانين من أجل والدولية والوطنية المحلية

 إما كمطبوع أو إلكترونيًا؛ للمشروع فوضت التي الخلفيةالبحث  أوراق ةمجموع نشر 

 يمكن والذي والسياسات، بالقوانين والوالية القوامة لعالقة التوضيحيوالتخطيط  للربط أدوات 
 ؛والممارسات القوانين تلك آلثار المحلي التحليل يعزز أن

 ؛الحياة لقصص تشاركي بتوثيق للقيام وأدوات آليات 

 الحياة قصص توثيق عملية ية علىنبم تحاال دراسات. 

 مساواة مؤتمر في عنها واإلعالن مساواة يات ومناصر مناصر  مع المخرجات تشارك يتم سوف
 المساواة قلتحقي تهدف التي والوطنية المحلية المبادرات تعزيز بهدف وذلك ،2013 في القادم العالمي
  .المسلمة األسرة في والعدل

  

  .Musawah@musawah.org عنوان على بنا اتصلوا المعلومات من مزيدلل

  


