
 
 

محليیةاالبحوثث مهھمة في تشكيیل نسويیة    
 

–فبراايیر / شباطط  16كوااال المبورر٬،  ائيیة مجردد سال يیمكن أأنن تكونن االبحوثث االتي تُجرىى على االحركة االن 
تجميیع للبيیاناتت٬، بل يینبغي أأنن تكونن أأيیضاً ووسيیلة لتغيیيیر االسلوكك وواالموااقف ااالجتماعيیة.  

 
االناشطة االماليیزيیة  قالتلحركة مساووااةة االمنعقدةة االيیومم هھھھنا٬، سابعة من ااالجتماعع االعالمي لفي االجلسة االعامة اا

فضاء االعامم٬، إإنن االدررااساتت أأثبتت ااحتيیاجج االمرأأةة إإلى مساحة نقاشش في اال في مجالل حقوقق االمرأأةة٬، فيیفيیانن وويي
يینبغي أأنن يیكونن لدىى االمرأأةة سبيیل . سهھا تكافح ووحيیدةة في أأَُسر مفككةووبدوونن هھھھذهه االمساحة تجد االمرأأةة نف

اتت االقوةة ووتحديیهھا ووتغيیيیرهھھھا إإذذاا ما كانت في غيیر صالحهھا.لمساءلة عالق  
 

سيیاقق ااإلسالمي". يیركز االبرنامج لتشارركك وويي في برنامج بحثي متعددد االدوولل بعنواانن "تمكيین االمرأأةة في اا
على االبلداانن ااآلسيیويیة٬، خاصةً باكستانن٬، ووإإيیراانن٬، ووإإندوونيیسيیا٬، وواالصيین.  

االمرأأةة في االسيیاقق ااإلسالمي" تتعلق بالتوصل إإلى  بعض ااألسئلة االمحورريیة االتي تطرحهھا ددررااسة "تمكيین
كيیفيیة قيیامم االمرأأةة بتمكيین نفسهھا٬، ووكيیفيیة تغلبهھا على االقوىى االتي تعترضض عمليیة االتمكيین هھھھذهه٬، ووكيیف تقومم 

بتعبئة االقوىى االدااعمة.  
 

ة عن ططريیق تحديید ااألسبابب االمحليیة للتميیيیز ووتحديید االحلولل االمحليی محليیة تهھدفف االدررااسة إإلى خلق نسويیة
أأيیضاً. وولهھذاا ااألمر أأهھھھميیة خاصة في االمجتمعاتت ااآلسيیويیة االتي كثيیرااً ما تُتَّهھم االحركاتت االنسائيیة فيیهھا بتبني 

أأجندةة غربيیة.  
 

ددررااسة أأخوااتت في ااإلسالمم حولل تأثيیر تعددد االزووجاتت على نوعيیة حيیاةة ااألسرةة بيین االمسلميین في ماليیزيیا 
ليیة على االحركة االنسائيیة. تُستخدمم نتائج هھھھذاا االدررااسة في إإضفاء االصبغة االمحتعتبر من ااألمثلة ااألخرىى على 

مناصرةة إإصالحاتت قانونن ااألسرةة ااإلسالمي.  
 

نن نتائج باسم منظمة أأخوااتت في ااإلسالمم إإ جهھا قالت ماسجاليیزاا حمزةة٬، االمتحدثةعن هھھھذهه االدررااسة وونتائ
االدررااسة مهھمة في ررفع االوعي بيین االمشرعيین ووفي أأووساطط االمجتمع االمدني حولل تأثيیر تعددد االزووجاتت على 

٬، هھھھذاا فضالً عن أأهھھھميیتهھا االمحورريیة في صيیاغة االسيیاساتت ووددووررااتت ما قبل االزووااجج.ااألسرةة  
 

االديینيیة  ااألصوليیة أأما ددررااسة جمعيیة حقوقق االنساء في االتنميیة٬، فقد أأظظهھرتت أأنن من شملتهھن االدررااسة تريین أأنن
بالمئة ممن شملتهھن االدررااسة أأنن ااألصوليیة االديینيیة ززااددتت على  76. كذلك ترىى مناهھھھضة للمرأأةة ووذذكورريیة

مستوىى االعالم في االسنوااتت االعشر ااألخيیرةة.  
 

نن بعض أأسبابب ااررتفاعع مد ااألصوليیة االديینيیة إإووقالت شارريین جوكالل من جمعيیة حقوقق االنساء في االتنميیة  
فجوةة بيین ااألغنيیاء وواالفقرااء٬، وواالدوورر االسيیاسي االعالمي للواليیاتت االمتحدةة٬، ووتأثيیر االتمويیل ترجع إإلى ززيیاددةة اال

ااألجنبي٬، ووضعف مؤسساتت االدوولة٬، ووكذلك سيیاساتت االهھويیة وواالوططنيیة.  



 
كثيیرااً ما يیُنظر إإلى ااألصوليیيین االديینيیيین٬، ووفقاً لما توصلت إإليیهھ ددررااستنا٬، على أأنهھم مناصريین  ووأأضافت: "

اددااً من االقوىى االسيیاسيیة ااألخرىى وومداافعيین عن االتقاليید االمحليیة في موااجهھة االعولمة."للفقرااء ووأأقل فس  
 

وويیُنظَر إإليیهھم أأيیضاً على أأنهھم أأصدقاء لألسرةة٬، ررغم حقيیقة أأنهھم يیعيیدوونن ترسيیخ سيیطرةة االرجل على االمرأأةة. 
–كذلك توصلت االدررااسة  –لم االتي ااستطلعت آآررااء منظماتت نسائيیة من بلداانن في جميیع أأنحاء االعا  إإلى أأنن  

بالمئة ممن شملهھن ااالستبيیانن تعتقدنن أأنن ااألصوليیيین االديینيیيین يیداافعونن عن االديین. 18  
 

ووقالت إإنن تأثيیر ااألصوليیة االديینيیة يیُستشعر في أأقوىى صوررهه في االميیادديین االمتعلقة باألخالقق٬، وواالجنوسة٬، 
ي االمجتمع االمدني.في االتنميیة ووفي مشارركة االمرأأةة ف نجابيیة٬، ووكذلكوواالحقوقق ااإلنجابيیة وواالصحة ااإل  

 
.\اانتهھى   
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http://www.musawah.orgمووقع االمنظظمة غلى شبكة ااإلنتررنتت:    
 


