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 قراءة في التغیرات السیاسیة واالجتماعیة في مصر بین 2018-2011:

 أجساد النساء بین الحراك واالنتهاك
 مقدمة:

مارس) 8) العالمي المرأة بیوم ابتداء النسویة للدراسات نظرة تطلقها التي حرة" "موجة حملة إطار                 في
االسئلة على طرأت التي التطورات قراءة نظرة تحاول ، مارس) 16) المصریة المرأة بیوم                وانتهاء
المعارك بأن منها إیمانًا وذلك الماضیة. السنوات خالل والعام الخاص المجالین في النساء بأجساد                المرتبطة
في النساء أجساد بسؤال أصیل بشكل مرتبطة المختلفة المجاالت في المصریات النساء تخوضها               التي
تسمح بل ألجسادها، النساء امتالك دون فقط تحول ال التي والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة األبویة                مواجهة

  في أوقات كثیرة بالتطبیع مع االنتهاكات وأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها تلك األجساد.

2011 ینایر من والعشرین الخامس ثورة كانت إذا بما المرتبط السؤال على لإلجابة الورقة هذه                 تسعى
قراءة على الورقة تعمل حیث مصر، في النساء بأجساد الخاصة األسئلة على أثرت قد تلتها التي                  والسنوات
سنوات السبع مدار على وسیاسي اجتماعي حراك من علیها ترتب وما ینایر ثورة خلقتها التي                 المساحات
تلك من خاص بشكل النسویة والمجموعات عام بشكل النساء استفادت قد تكون أن یمكن وكیف                 الماضیة،
األخذ مع العام، بالمجال األجساد تلك وبعالقة النساء، بأجساد المرتبطة المجتمعیة باألسئلة للدفع               المساحات

 في االعتبار أن ذلك المجال العام یشهد واحدًا من أكثر أنماط غلقه شدة وتضییقًا على النساء.

عبر المصریة النسویة الحركة مطالب من "لمحات خالل من كمال هالة د. مساهمة على الورقة هذه                  تعتمد
2011 ینایر منذ بدأت والتي مصر في الرابعة النسویة الموجة ارتباط مدى توضیح في (1)                 تاریخها"
العالقة قراءة في معاصرة واجتماعیة نسویة معرفیة بمساهمات الورقة تستعین كذلك النساء. أجساد               بسؤال
منظومة على طرأت التي التغیرات وبین الماضیة، سنوات السبع في واالجتماعیة السیاسیة التغیرات               بین
تلك عن الناتجة العنف ألشكال تحلیًال الورقة تقدم حیث بها، المرتبطة والرجولیات مصر في                األبویة
في النساء أجساد استهداف على جنسیًا، األحوال معظم في كان والذي العنف، ذلك عمل وكیف                 التغیرات
واالجتماعیة السیاسیة المتغیرات بین العمیق الترابط عن الحدیث إن العام. المجال خارج إلقصائها               محاوالت
ألجل ونضاالتها وأجسادها بالنساء المرتبطة األسئلة وبین الماضیة سنوات السبع مدار على مصر               في
ینایر ثورة قبل موجودة تكن لم األسئلة تلك أن األحوال من حال بأي یعني ال الجسدیة، وكرامتها                   سالمتها
الخامس یوم إال تبدأ لم العام المجال في بأجسادها للدفع النساء معركة أن أیضًا یعني ال مثلما 2011                  
أجساد بین المواجهة وتلك الترابط هذا أن هو التحلیلیة الورقة هذه في المقصود .2011 ینایر من                  والعشرین
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الماضیة. سنوات السبع خالل األحیان من كثیر في وعنفها بل حدتها ذروة بلغت العام المجال وبین                  النساء
بسؤال الدفع في الجنسي العنف قضیة لعبته الذي الدور حول كمال د. تطرحه ما مع الورقة تتفق                   وبینما
توضیح على أیضًا ستعمل الورقة أن إال مصر، في والسیاسیة االجتماعیة النقاشات طاولة إلى النساء                 أجساد
في الرابعة النسویة الموجة یشكلن والالئي الشابة، النسویة والمجموعات الشابات النسویات استفادة              كیفیة
وحقوقها النساء أجساد حول وسیاسي مجتمعي حراك على للعمل الثورة بعد ما مساحات من                مصر،
والعام الخاص المجالین في األجساد تلك إشكالیات تربط آلیات خالل ومن والجنسیة الجسدیة               وسالمتها

 ببعضهما البعض…  للمزید

  كیف قرأت أجساد النساء المجال العام في ال18 یومًا وما بعدها؟

بشكل التحریر ومیدان عام، بوجه العام للمجال المصریات النساء أجساد قراءة كیفیة على بالنظر الورقة                 تبدأ
الجزء هذا یحاول حیث ،2011 ینایر ثورة من األولى یومًا ال18 واعتصام مظاهرات خالل                خاص،
األولى الثورة أیام خالل التحریر میدان في النساء تواجد مع التعامل یتم علیها بناء التي األسباب                  توضیح
على الجزء هذا یركز كذلك مصر. في العام بالمجال أجسادهن عالقة تاریخ في تحول لحظة                 باعتباره
یكون بأن توقعاتهن خریطة رسم في ساهمت والتي الثورة في المصریات النساء لعبتها التي                األدوار

 لقضایاهن أولویة في حراك ما بعد الثورة.

الخطابات، یكتبن الناس، إلى یستمعن یهفتن، المیدان، في الرجال جنب إلى جنبًا النساء تواجدت                "طالما
التضامن من الحالة هذه على للحفاظ ویسعین المصابین یداوین الحماسیة، الالفتات وینفذون الطعام               یوزعن
وكذلك والالفتات واألدویة الطعام توفیر في یساهمن النساء آالف بل مئات هناك كان الناس. بین                 والمقاومة
النساء بین تذكر اختالفات هناك یكن لم عام. بشكل الحراك لصالح الهمم وشحذ المسیرات تنظیم                 في
في الكبیرة والنساء الشابات وبین بل المستقالت، النساء من وبین األمهات بین المحجبات، غیر أو                 المحجبات
25 ثورة في المصریة النساء لعبته الذي الدور مالمح من بعضًا شلقامي هانیا د. وصفت هكذا .(2)                   السن"
عن تصوراتها لطرح محاولتها إطار في التحریر. بمیدان یومًا ال18 اعتصام خالل وبالتحدید 2011                ینایر
لعبنها التي األدوار من االستفادة خاص بشكل منهن والنسویات عام بشكل المصریات للنساء یمكن                كیف
على الضوء شلقامي د. تلقي قضایاهن، لدعم تسعى السیاسي الحراك في لهن مساحات لخلق الثورة                 خالل
د. ل وفقًا یوم. ال18 خالل وخاصة واالعتصامات المظاهرات قلب في النساء ألجساد المكثف                التواجد
بشكل المصریات للنساء بالنسبة التحرریة اللحظات أهم من واحدة كانت الثوریة اللحظة تلك فإن                شلقامي،
سنوات منذ مرة فألول خاص، بشكل واالجتماعي السیاسي بالحراك ارتباطه في النسوي وللحراك               عام
محفزًا كان الذي األمر وهو العام. المجال في بها مرحب أجسادهن وكأن المصریات النساء تشعر                 طویلة
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وإنما مصریات، كمواطنات منه أصیل جزء باعتبارهن الثوري الحراك ذلك في یشاركن لكي فقط لیس                 لهن
 أیضًا لكي یتوقعن أن یجدن ألنفسهن مساحات في التحركات السیاسیة واالجتماعیة المختلفة بعد الثورة.

"لوسیا النسویة الباحثة تقول فكما ، جدیدًا العام المجال في النساء ألجساد المكثف التواجد هذا یكن لم                   
للنساء المعاصر التاریخ فإن مصر، في للثورة األولى السنوات قرب عن تابعت والتي ،(3)                سوربیرا"
ذلك أبویة فرغم العام. بالمجال أجسادهن عالقة صیاغة إلعادة مستمرة محاوالت عن عبارة               المصریات
طویلة لسنوات ناضلن النساء هؤالء أن إال عنه، األجساد تلك إلقصاء المضنیة محاوالته ورغم العام                 المجال
مجتمعي، أو سیاسي أو وطني حراك أي من جزءًا یكونوا ولكي عام بشكل به مساحات ألنفسهن یخلقن                   لكي
على لتؤكد تعود سوربیرا أن إال المختلفة. السیاسیة الحركات في ومؤثرة فاعلة أدوار لهن تكون ولكي                  بل
مسار في مختلفة نقطة وكأنه بدا 2011 ینایر ثورة خالل التحریر میدان في النساء أجساد تواجد                  أن
التمییز تاریخ وكأن شعرن بأنهن للقول النساء هؤالء بعض دفع الذي الحد إلى العام بالمجال                 عالقتهن
ایضًا، شخصیة ثورة كانت لهن بالنسبة الثورة أن أو المیدان في تواجدهن أثناء تعطیله تم قد ضدهن                   األبوي
بالمجال النساء عالقة اختالف مدى لتحلیل محاولتها في تساؤل موضع سوربیرا وضعته الذي األمر                وهو

 العام المصري بعد 25 ینایر 2011.

األولى المظاهرات خالل التحریر میدان في سائدة كانت التي التضامن حالة أن واضحًا یبدو سبق                 مما
الجسدیة الكثافة بتلك محتفیًا كان وقتها العام المجال بأن توحي تصورات علیها ترتب یومًا ال18                 واعتصام
علیه:هل لإلجابة حاجة في مازال سؤال هناك ذلك من وبالرغم الثورة، في لعبنها التي وباألدوار                 للنساء
لتلك المصریات النساء أجساد قراءة تجعل لكي كافیة و"المساواة" "التضامن" من الحالة تلك               كانت
لم العام؟ المجال وبین بینها وقفت طالما التي اإلقصاء حواجز إذابة على قادرة واالعتصامات                المظاهرات
المجال ألبویة فباإلضافة اإلطالق، على سهًال قرارًا المصریة الثورة في بالتواجد األجساد تلك قرار                یكن
ما سنوات خالل التواجد ذلك سبق ومجتمعیًا، سیاسیًا النساء ضد وتمییزها سوربیرا عنها تحدثت التي                 العام
استخدامه یتم الذي العنف به المقصود كان سواء النساء، أجساد استهداف على عمل جنسیًا عنفًا الثورة                  قبل
والعشرین الخامس في الصحفیین نقابة أمام والمتظاهرات الصحفیات مع حدث كما السیاسي النظام قبل                من
النساء لها تتعرض كانت التي الجماعیة الجنسیة االعتداءات به المقصود كان أو ،(4) 2005 مایو                 من
ذلك انتفاء عن تردد ما فإن ذلك، على بناء .(5) المختلفة االحتفاالت وفي األعیاد في المصریات                  والفتیات
بها، یرحب العام المجال وكأن النساء أجساد تشعر أن في ساهم للثورة األولى األیام خالل األقل على                   العنف

 ولكن تلك الحالة من "الترحیب" هي أیضًا في حاجة ألن تكون موضع تساؤل.

تحولت أن النساء أجساد تجاه الثورة میادین من وغیره التحریر میدان أبداها التي الترحیب حالة تلبث                  لم
الحالة تلك تكن لم الحاكم. السیاسي النظام قبل من حتى أو األفراد قبل من سواء والعنف العدائیة من                    لحالة
قبل. من المصري العام المجال في لها تتعرض أن النساء أجساد اعتادت التي العنف حاالت مع                  متطابقة
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ومن الثورة، قبل سائدًا كان عما بأخرى أو بدرجة مختلفة واالجتماعیة السیاسیة المعطیات كانت ناحیة                 فمن
العام المجال في لهن مساحات وجود بفرصة للتضحیة استعداد على المصریات النساء تكن لم ثانیة                 ناحیة
السیاق اختالف لتناسب أدواته یجدد أن األبوي العنف على كان ثالثة ناحیة ومن انتزاعها، في نجحن أن                   بعد

 السیاسي وإصرار النساء على التواجد في میادین الثورة أو في المجال العام بأطره الواسعة (6).

خاضتها التي المفاوضات لفهم (2 مرجع انظري (انظر/ شلقامي د. ل العودة تجدر ربما السیاق، هذا                  في
مثلما مختلفة. أدوات خالل من وإنما ألبویته عاد ما سرعان والذي الثورة بعد العام المجال مع النساء                   أجساد
تفكیك أیضًا حاولت األولى، أسابیعه في النساء بأجساد مرحبًا التحریر میدان بدا كیف شلقامي د.                 وضحت
ال خالل والرجال النساء بین فرق أي هناك یكن "لم بأنه وقتها الشائعة المقولة علیها استندت التي                  األسس
كذلك فواصل وفي تاله، وما سبقه ما بین زمني فاصل بمثابة كانت ال18 األیام تلك فإن لها، وفقًا یوم". 18                    
على المساواة بعدم المرتبطة تلك ذلك في بما السائدة والسیاسیة االجتماعیة األنظمة تتعطل الزمني،                الفاصل
الفاصل ذلك ینتهي حتى األفراد بین التضامن من "المثالیة" الحاالت تلك فتبرز لوهلة، ولو النوع                 أساس
یمس ال االختالف ذلك أن إال یومًا. ال18 سبق عما مختلف وسیاسي اجتماعي نظام بوادر بإعالن                  الزمني
عملها. طریقة على األقل على یؤثر وإنما المثال، سبیل على كاألبویة األنظمة لتلك التحتیة البنیة                 بالضرورة
النساء بأجساد واالعتصامات المظاهرات خالل مرحبًا التحریر میدان بد فقد شلقامي، د. تحلیل على                بناء
الحراك ذلك من جزءًا تكون أن الجنسیة واالنتهاكات االعتداءات احتماالت من مخاوفها رغم قررت                التي
ومألوفة شكًال مختلفة أبویة قواعد للمیدان أصبح االعتصام، بنهایة ولكن األولى، لحظاته منذ               الثوري
شلقامي، د. تقول كما والتي العام المجال مع یومیة معارك خوض اعتادت التي للنساء بالنسبة                 مضمونًا
أن علیهن وأن بالضرورة تنصفهن لن الثورة في المشاركة أن منهن النسویات وخاصة أدركت ما                 سرعان

 یحاربن لوضع قضایاهن على طاولة الحراك.

2011 عام من مارس شهر في وضوحًا أكثر النساء أجساد تجاه عنها نتج التي والعنف التحوالت تلك                   بدت
من الثامن یوم في النساء مسیرة تعرضت عندما كانت األولى الواقعة التحدید. وجه على واقعتین خالل                  ومن
وسائل عبر نشرها تم لدعوة نتیجة كانت المسیرة .(7) التحریر بمیدان متظاهرین قبل من لالعتداء                 مارس
یتعامل أن بأهمیة التذكرة من وكنوع العالمي المرأة بیوم احتفاال ملیونیة مسیرة لتنظیم اإللكتروني                االعالم
أولویاته، أهم من واحدة باعتبارها وحقوقهن النساء قضایا مع والسیاسي االجتماعي الثورة بعد ما                حراك
والرجال النساء من أعداد استجابت وقتها، المصریة. الثورة في النساء هؤالء لعبته الذي الدور بعد                 خاصة
السیاسي بتمثیلهن المرتبطة النساء مطالب أهم تحمل یافطات ومعها التحریر میدان إلى ونزلت               للدعوة
من العتداءات المسیرة تلك تعرضت ما سرعان الثورة. بعد والعدالة بالتغییر المطالبات إطار في                وبحقوقهن
وانتهت المسیرة مطالب ومن یدعمهن أن قرروا الذین والرجال النساء هؤالء من بالسخریة بدأت                متظاهرین
فبینما ، عابرًا حادثًا االعتداء هذا یكن لم أیضًا. الیافطات وبتمزیق بل وجسدیة لفظیة وتحرشات                 باعتداءات
ما مصلحة أن أو القدیم النظام من جزء بأنهن المعترضین قبل من المسیرة في شاركن الالتي النساء اتهام                    تم
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نشر على یتنافسون الكتاب من عدد كان للبیت، بالعودة مطالبتهن وتم بل مبارك" ب"سوزان                تربطهن
األحوال منظومة إطار في النساء بوضع المرتبطة القانونیة والتعدیالت القوانین بإلغاء تطالب              مقاالت
بعضًا النساء منحت التي والتعدیالت القوانین كان المقصود والطالق. النساء یخص فیما وكذلك               الشخصیة
النساء سلطة تعزز التي القانونیة النصوص آخر، بمعنى أو الطاعة، بیت إلغاء ومثل الخلع مثل حقوقها                  من
مسیرة على االعتداء شكل في ظهرت التي العدائیة من الحالة تلك الزواج. مؤسسة إطار في أجسادها                  على
من تفسیر لها كان سوزان" "قوانین بأنها القانونیة النصوص تلك وصفت التي المقاالت في حتى أو                  النساء
النسویة الحركة مكاسب كانت القانونیة التعدیالت تلك أن رغم أنه رأت والتي (8) الصدة هدى د.                  قبل
الخطاب احتكار في مبارك نظام رغبة أن إال علیها، الحصول ألجل طویلة لسنوات سعت التي                 المصریة
من مدعوما حراكًا كان النسوي الحراك بأن توحي مغلوطة صورة خلق في ساهمت النساء بحقوق                 المرتبط
استقاللیة مدى لتوضیح المسیرة على االعتداء لحادثة تحلیلها في الصدة د. عمدت لذلك، نتیجة                الدولة.
النسویة المجموعات إقصاء في تنجح لن السابق النظام أشباح أن على والتأكید مصر في النسوي                 الحراك
من أو النساء هذه أجساد ضد العنف خالل من سواء العام، المجال من عام بشكل والمصریات خاص                   بشكل

 خالل تلك المطالبات بإلغاء مكتسبات النساء القانونیة والمرتبطة بسؤال أجساد النساء في المجال الخاص.

 رجولیات مهددة وأبوّیة قدیمة/جدیدة

تلك هي الثورة بعد ما عام مجال في بها مرحب یعد لم أجسادهن ألن النساء نبهت التي الثانیة الواقعة                     تعتبر
لها الخضوع على العسكریة الشرطة قبل من المتظاهرات من عدد إجبار تم والتي العذریة بكشوف                 الخاصة
قائمًا كان الذي االعتصام بفض العسكریة الشرطة قامت الیوم، ذلك في .(9) 2011 مارس من التاسع                  في
فض أثناء النساء. مسیرة على المتظاهرین قبل من االعتداء بعد یوم ذلك حدث حیث التحریر،                 بمیدان
والتي عذریة لكشوف الخضوع على وأجبرتهن المتظاهرات من عدد على بالقبض الشرطة قامت               االعتصام
وانتهاك بل المتظاهرات هؤالء ألجساد صریح انتهاك بمثابة كانت التعذیب، أشكال من شكًال كونها                بجانب
في كان أجسادهن له تعرضت الذي االنتهاك عن بالحدیث المتظاهرات هؤالء قرار األجساد. لتلك                لملكیتهّن
أن إحداهن قررت عندما خاصة المختلفة، المصري التلیفزیون شاشات على بهن التشهیر تضمن ثمنًا                مقابله

 تلجأ إلى القضاء والذي قام بتبرئة الضابط الذي أجبرها على الخضوع لكشف العذریة.

تالها وما العذریة كشوف واقعة فإن (10) حافظ شیرین د. والنوع النساء قضایا في والباحثة للكاتبة                  وفقًا
تكن لم النساء، ضد ینایر ثورة بعد ما عنف من أخرى وقائع إلى باإلضافة للمتظاهرات مجتمعي وصم                   من
الثورة. بدایات منذ المصري والمجتمعي السیاسي المشهد في النساء أجساد مركزیة على تأكیدات من                أكثر
واالجتماعیة السیاسیة المعادلة عن اللحظات من لحظة أي في غائبة تكن لم النساء أجساد أن د.حافظ                  ترى
العالقة تحلیل بدون 2011 ینایر ثورة وبعد أثناء النساء ووضع لدور نسویة قراءة تقدیم یمكن ال وأنه                   بل
الثورة. تلت التي السنوات خالل والسیاسیة االجتماعیة القوى وأبنیة عالقات تركیبة وبین النساء أجساد                بین
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بنشر بالقیام أخرى فتاة بقرار مرورًا العذریة بكشوف بدأت الثورة بعد النساء أجساد إلشكالیة حافظ د.                  قراءة
تعریتها تم التي الفتاة إلى ووصوًال أجسادها امتالك في النساء لحریة الدعم من كنوع لها عاریة فنیة                   صور
النساء من آالفا ضمت التي معها التضامن ومسیرة 2011 نهایة في أیضًا العسكریة الشرطة أفراد ید                  على

  والتي سمیت باسم "مسیرة الحرائر" ورفعت شعار "نساء مصر خط أحمر".

ینایر ثورة بعد مصر في النساء أجساد سؤال مركزیة بسبب الخاصة التساؤالت على لإلجابة محاولتها                 في
تسخیر خالل من المصریة األبویة اعتمدت المعاصر، التاریخ مدار على أّنه إلى حافظ د. تشیر ،2011                
بأجساد ومرتبطة الجذور عمیقة تصورات ترسیخ على والطبیة بل والسیاسیة والثقافیة المجتمعیة              اآللیات
تلك وبأن بل سلفًا، لها ترسیمها تم التي الحدود مواجهة في التمرد على األجساد تلك قدرة وبمدى                   النساء
خروج بعد لهزة تعرضت التصورات تلك وسیاسیًا. اجتماعیًا علیها السیطرة یتم ألن حاجة في دائمًا                 األجساد
األبویة على كان وبالتالي الثورة بدایات في واعدًا بدا الذي العام المجال إلى ومجازیًا حرفیًا باآلالف                  النساء
في المتمردة. المؤنثة األجساد تلك ضد عنفها وتیرة من تزید أن والمجتمعیة السیاسیة بمؤسساتها                المصریة
في النساء أجساد لوجود ورافضة مهددة رجولیات تطور صاحبه بالخطر المنظومة تلك شعور آخر،                قول
میدان في سواء النساء تجاه توحشًا الجنسي العنف یزداد أن حافظ د. ل وفقًا مفاجئًا یكن لم لذا العام،                     المجال
المواطنون هم المعتدین كان وسواء عام، بشكل المصري العام المجال في أو به المحیطة والمناطق                 التحریر

 أو ممثلي النظام السیاسي الحاكم.

العام للمجال التاریخي التطور إلى حافظ د. تشیر العام، بالمجال عالقته في النساء أجساد سؤال یخص                  فیما
أو قبول أساسها على یتم والتي واإلقصاء اإلدماج سیاسات تضع التي والذكوریة األبویة وطبیعته مصر                 في
السیاسات تلك لها، فوفقًا العام. المجال هذا داخل النساء أخص وبشكل رجاًال لیسوا هم من كل أجساد                   رفض
الثورة تأخذ مختلفة سیاسات تطورت الوقت بمرور أنه إال یومًا، 18 ال اعتصام خالل لوهلة                 تعطلت
شعرت والتي تحكمها التي األبویة المنظومة إنتاج فیه تعید الذي نفسه الوقت في االعتبار في                 ونسائها
الوقائع خالل من نفسها عن تعبر كانت السیاسات تلك نتیجة النساء. أجساد على للسیطرة وبفقدانها                 بالتهدید
التي التهدید من الحالة تلك قبل. عما عنفًا أكثر بطریقة النساء أجساد تجاه زادت والتي المختلفة                  واالنتهاكات
األفعال ردود في حافظ، د. ل وفقًا السبب كانت التي هي الثورة بعد مصر في األبویة المنظومة لها                    تعرضت
عاریة صور نشرت التي العشرینیة الفتاة لها تعرضت والتي بالقتل التهدید حد إلى وصلت التي                 العنیفة
بعد ما مجتمع وضع في الصور نشر توقیت ساهم كیف حافظ د. تنفي ال .2011 في مدونتها على                    لجسدها
تلك من المجتمع ذلك أبویة خوف مدى عن كشفت بطریقة النساء أجساد مع صریحة مواجهة في                  الثورة

 األجساد ومن األسئلة المرتبطة بحقوق وحریات أجساد النساء بعد الثورة.

من لیس االختالف هذا أن إال العاري الجسد صور واقعة قراءة في نسویًا االختالف یمكن أنه                  ورغم
في حریتها على للتأكید الفتاة قبل من محاولة كانت العاري الجسد صور أن واقع مع یتعارض أن                   المفترض
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عن التعبیر من منعها تعني ال الثورة بعد واالجتماعي السیاسي الحراك أولویات أن وعلى جسدها                 امتالك
إحدى مع حوار في نفسها هي قالت مثلما األولویات تلك مع تعارض إذا مناسبًا تراه الذي بالشكل                   جسدها

 المواقع اإلخباریة في عام 2011 (11).

واقعة عند الوقوف تستدعي الثورة تلت التي السنوات خالل النساء أجساد بسؤال المرتبطة التغیرات                قراءة
باسم بعد فیما عرفت والتي ،2011 عام نهایات في االعتصام فض أثناء وتعریته جسدها سحل تم التي                   الفتاة
والوسائل االجتماعي اإلعالم وسائل عبر معها حدث ما وفیدیوهات صور انتشرت أن بعد البنات"                "ست
فعلوا الذین المصریین اإلعالمیین من عدد قبل من للتشهیر الفتاة تلك (12).تعرضت سواء حد على                 التقلیدیة
مع والتعامل وإنكارها روایتها تكذیب تم حیث اإلجباریة، العذریة كشوف واقعة فتاة مع فعلوا مثلما                 معها
من واحدة عنها نتج معها التضامن حالة فإن ذلك ومع وسیاسیًا. مجتمعیًا موصومًا جسدًا باعتباره                 جسدها
نساء "أجساد واضح: بشكل لتقول النساء من آالف وبها 2012 دیسمبر في خرجت التي المسیرات                 أقوى
للسؤال الثورة عمر من المبكر الوقت ذلك في النساء إدراك إلى یشیر الذي األمر وهو أحمر"، خط                   مصر
هذا في .(13) األسئلة بتلك مرتبط حراك خلق على لقدرتهن وأیضًا بل العام المجال في بأجسادهن                  المرتبط
2013 فبرایر في خرجت التي المسیرة سوى عددًا المسیرة هذه على یتفوق لم أنه إلى اإلشارة تجدر                   السیاق
به المحیطة والمناطق التحریر میدان في الجماعیة واالغتصابات الجنسیة االعتداءات وتیرة تصاعد              مع

 لتضع سؤال أجساد النساء من جدید في صدارة المشهد السیاسي واالجتماعي في مصر بعد الثورة أیضًا.

  العنف الجنسي وتطور أسئلة الجسد والحراك النسوي في مصر

والتي العام المجال في النساء ضد الجنسي العنف بجرائم بسؤال وثیقًا ارتباطًا النساء أجساد سؤال                 یرتبط
في الجنسیة واالعتداءات االغتصابات من حالة 500 توثیق تم حیث الماضیة، السنوات خالل حدتها                تزایدت
من یصبح السیاق، هذا في .(14)2014 عام وحتى 2012 عام من به المحیطة والمناطق التحریر                 میدان
العام المجال في النساء أجساد استهدف الذي العنف، ذلك موجات تصاعد لكیفیة زمنیًا عرضًا تقدیم                 المفید
النسویة المجموعات عمل ساهم كیف توضیح المهم من نفسه الوقت في الماضیة. السنوات               خالل
الخاصة األسئلة تطویر على الجنسي العنف مواجهة في الثورة بعد ظهرت التي المستقلة               والمجموعات

 بأجساد النساء في مصر لیس فقط في المجال العام بل أیضًا في المجال الخاص.

في مبارك تنحي یوم منذ ظهرت بدایاتها وأن خاصة األحوال، من حال بأي سهلة المعركة تلك تكن                   لم
،(15) یومها التحریر میدان في جماعي جنسي العتداء أمریكیة صحفیة مراسلة تعرضت عندما ،2011              
من بدایة جلیًا أصبح التحریر میدان في النساء ضد الجماعیة الجنسیة االعتداءات عن الحدیث أن                 إال
تلك وحشیة ازدادت أن بعد 2013 ویونیو ینایر في ذروته لحظات إلى ووصل (16) 2012 عام                  منتصف
إلى النسویة المجموعات دفع الذي األمر وهو وكیفًا، كمًا النساء ضد الجنسیة واالعتداءات               االغتصابات
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أجساد إرهاب على یعمل الذي العنف ذلك مواجهة في حسم في بالوقوف المختلفة السیاسیة القوى                 مطالبة
التزاید على وقتها الدولة مؤسسات بعض أفعال ردود إدانة وكذلك (17) العام المجال من واقصائها                 النساء
ابتداء .(18) مسؤولة غیر كانت الردود تلك ألن االعتداءات، تلك من الناجیات النساء أرقام في                 المرعب
في أمًال بنفسها التدخل على والعمل الظهور في بدأت قد المستقلة المجموعات بعض كانت 2012                 من

 التصدي لتلك االعتداءات الجنسیة الجماعیة.

الدور جانب إلى الجنسي العنف مواجهة في للتدخل ظهرت التي المجموعات تلك لعبتها التي األدوار                 إن
العنف بسؤال االنتقال في ساهمت مصر في النسویة والمنظمات المجموعات أساسي بشكل لعبته               الذي
والمجتمعیة والسیاسیة اإلعالمیة المساحات إلى النساء بأجساد خاصة أسئلة من به یرتبط وما               الجنسي
اجتماعیة نقاشات وكذلك التدخل مجموعات بین داخلیة لنقاشات الطریق مهد الذي األمر وهو               المختلفة،
(انظر/ الجسدیة. النساء واختیارات بحقوق المرتبطة القضایا حول اآلن حتى ومستمرة واسعة              وسیاسیة
من النسویة المجموعات بذلتها التي المجهودات أن على كمال د. تؤكد لذلك، باإلضافة .(3 مرجع                 انظري
بقضیة الوصول أجل ومن والمجتمعیة السیاسیة النقاشات طاولة على الجنسي العنف قضیة وضع               أجل
الصمت حاجز كسر في نجحت المصریة، الجامعات وداخل بل المختلفة المحافظات إلى الجنسي               العنف

 وتحفیز النساء على التحدث عن ذلك العنف (انظر/انظري مرجع 1),

 الموجة النسویة الرابعة وسؤال الجسد

بعد من الماضیة السنوات خالل شهد كیف مالحظة یمكن الحالي، المصري النسوي المشهد إلى بالعودة                 
بمحافظات شابة نسویة ومبادرات مجموعات في انخرطن والالئي الشابات، النسویات من جیل ظهور               الثورة
وسالمتها النساء بأجساد أساسي بشكل والمرتبطة المختلفة القضایا على العمل أجل من مختلفة               مصریة
المرتبط الحراك في النسویات من الجیل ذلك أحدثها التي التغییرات قراءة یمكن ذلك إلى باإلضافة                 وحقوقها.

 بأسئلة الجسد من منظور نسوي.

(انظر/ تاریخها" عبر المصریة النسویة الحركة مطالب من "لمحات في كمال د. كتبته ما إلى                 بالرجوع
ومازالت كانت األربعة موجاتها عبر النسویة الحركة معارك أن كیف واضحًا یصبح ،(1 مرجع                انظري
الكامل التواجد دون حائًال تقف التي والثقافیة والمجتمعیة السیاسیة الحواجز كسر في أساسي بشكل                معنیة
المجال في سواء والجنسانیة بالجسد المرتبطة القضایا كانت مثلما العام، المجال في وأجسادها للنساء                واآلمن
الرابعة الموجة ارتباط كمال، د. ل وفقًا الحركة. هذه أولویات قائمة في محوریًا مكانًا تحتل العام أو                   الخاص
تقودها مجموعات بظهور مرتبط األول السبب هامین. لسببین منطقیًا جاء الجسد بسؤال النسویة الحركة                من
الجنسي العنف بقضیة الثاني السبب یرتبط بینما النساء، بأجساد الخاصة باألسئلة مهتمات شابات               نسویات
حراك بأن القول یمكن ذلك، على بناء الماضیة. السنوات خالل توحشه درجة ازدادت والذي النساء                 ضد
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ومازال كان األول االتجاه أساسیین. اتجاهین في انطلق للنساء الجسدیة بالحقوق والمرتبط الماضیة               السنوات
سبیل على والجنسیة اإلنجابیة الحقوق مثل عام بشكل وجنسانیاتها النساء أجساد قضایا على بالتركیز                مهتمًا
العنف قضایا على بالتركیز معنیًا الثاني االتجاه ومازال كان بینما الخاص، المجال في وخاصة                المثال
إلى اإلشارة تجدر هنا الوقت. معظم یتقاطعان االتجاهین أن االعتبار في األخذ مع العام، المجال في                  الجنسي
مع المجتمع هیاكل فیها تتقاطع محوریة "منطقة باعتبارها یأتي السیاق هذا في الجنسانیة مع التعامل                 أن
اختلفت وإن الفوارق كل تعبر صورة في المجتمع هذا في فرد كل حیاة یمس بشكل ألفراده الخاصة                   الحیاة
وخصوصیة حمیمیة المشاعر أكثر عن تعبیرًا الجنسانیة تمثل وبینما الفردیة. والظروف الطبقات              باختالف
وكذلك الدولة بواسطة والتحكم لإلدارة تعرضًا المناطق أكثر من كونها إلى ذلك تتعدى فإنها المرأة، حیاة                  في
وتجد الجنسي، النشاط مجرد من بكثیر أكثر تعني فالجنسانیة والدینیة. والثقافیة االجتماعیة الهیاكل               بواسطة
وختان الجنسي، والتحرش األسري، كالعنف أشكال عدة في والظهور الیومیة حیاتنا في للتسرب عدیدة                طرقًا

 اإلناث، والفصل بین الجنسین، وقواعد الملبس، وقوانین األحوال الشخصیة" (19).

وإنما االنتهاك، بواقع مرتبطة فقط تكن لم النساء بأجساد الخاصة األسئلة فإن قبل، من اإلشارة تمت                  كما
في أولویة النساء بأجساد المرتبطة القضایا اعتبر شاب نسوي وبحراك للمقاومة بتكنیكات كذلك               ارتبطت
سبیل على 2012 فعام واالجتماعیة. السیاسیة والثانیة األولى بموجاتها الثورة بعد ما متغیرات مع                تعامله
بشكل الجسد وقضایا عام بشكل النساء لقضایا الداعمة أو النسویة المبادرات من عددًا ظهور شهد                 المثال
في التواجد حیث من الثورة لها قدمتها التي الفرص من االستفادة إلى عمدت والتي المبادرات، تلك                  خاص.
على بالتركیز المصري في النسوي الحراك دعم في ساهمت قبل، من االشارة تمت كما وقتها العام                  المجال
ینایر في ظهرت والتي المثال سبیل على (20) البنات" ف"ثورة حولها. خطاب وبخلق النساء أجساد                 قضایا
كذلك الملبس. وحریة بالجسد المرتبطة تلك وخاصة المختلفة النساء اختیارات دعم على عملت 2012              
بیوم 2012 عام في احتفلت ولذا العام المجال في النساء بأجساد معنیة كانت والتي حریمي"                 "جرافیتي
والمیادین التحریر میدان جدران على مساحات اإلنسان حقوق عن ومدافعات لنساء خلقت بأن العالمي                المرأة
حرة" "جنوبیة مجموعة كانت ،2012 عام بنهایة .(3 مرجع (انظر/انظري الجرافیتي خالل من               المختلفة
مصر في النسوي الحراك المركزیة لتدعم أسوان في النور إلى خرجت قد مشهرة، مؤسسة اآلن هي                  والتي
المجموعات، تلك جانب إلى .(21) مصر جنوب في الجسدیة وسالمتهن النساء لدعم آمنة مساحات                ولتخلق
مختلفة قضایا على منها كل یركز التي النسویة المجموعات من أكبر أعدادًا الماضیة السنوات خالل                 ظهرت
جانب إلى للنساء واإلنجابیة الجنسیة بالصحة المرتبطة القضایا مثل النساء بأجساد مرتبطة              وشائكة
مرتبط خطاب صیاغة على یعملن والالئي عائالتهن عن بعیدًا المستقالت بالفتیات المعنیة              المجموعات

 بقضایاهن وتمریره مجتمعیًا عبر الوسائط المختلفة (22).

المجال في النساء أجساد إشكالیات بین ربطها هو الشابة النسویة والمجموعات المبادرات تلك سمات أهم                 من
یمكن قراءتها یمكن حتى التي السمة وهي العام، المجال في األجساد بتلك الخاصة اإلشكالیات وبین                 الخاص
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مع المساومات "المفاوضات/ هي أسمته عما كاندیوتي دینیز النسویة والكاتبة الباحثة كتبته ما إلى                الرجوع
على الحصول أجل من األبویة مع التفاوض إلى تلجأ ما عادة النساء فإن لكاندیوتي، وفقًا .(23)                  األبویة"
العنف األحوال من كثیر في ثمنها یكون المباشرة المواجهة وأن خاصة حقوقها، نیل من تمكنها                 مساحات
استعارة یمكن الرابعة النسویة بالموجة المرتبط السیاق في الجنسي. أو البدني أو النفسي               واإلیذاء
بعد الشابات النسویات من الجیل هذا وجود إن نفسه. الوقت في معها واالختالف كاندیوتي                "مفاوضات"
یمكنها حتى األسرة وبالتحدید بداخلها تعیش التي األبویة المنظومة مع تفاوض صاحبه ما عادة                الثورة
ضد العام المجال في العنف حالة تصاعد ومع الوقت مع أنه إال العام، المجال في أكبر بحریة                   التحرك
التقلیدیة، المفاوضات توفیره تستطیع مما أكبر الخاص المجال أو المنزل من الخروج ثمن أصبح                النساء،
الفتیات هؤالء على أصبح النساء، أجساد حول أسئلة من طرحته وما الجنسي العنف ظاهرة لتصاعد                 ونظرًا
أن كانت ذلك نتیجة سواء. حد على والعام الخاص المجالین في العنف تمارس أبویة منظومة مع                  التفاوض
على سواء النساء بأجساد المرتبطة بأسئلتهن النسوي حراكهن مستوى على الخروج الفتیات هؤالء               قررت
المجال من بها تتمتع أن یجب التي الحقوق مستوى على أو األجساد تلك له تتعرض الذي العنف                   مستوى

 الخاص لربطها بأسئلتهن الخاصة بالمجال العام.

وهو البعض، ببعضها النسویة الموجات ارتباط بمدى (1 مرجع (انظر/انظري كمال د. جدید من                تذكرنا
المجموعات تنظمها التي الحمالت حیث اآلن، مصر في النسوي المشهد متابعة عند واضحًا یبدو الذي                 األمر
واالنجابیة الجسدیة وبحقوقها النساء بجنسانیة المرتبطة القضایا قراءة تعید والتي الشابة النسویة              والمبادرات
واالغتصاب الختان مثل لها السابقة للموجات المنتمیة النسویة والمجموعات النسویات علیها عملت              التي
هي تراه بما مرتبطة أخرى قضایا على للعمل الشابة المجموعات تلك تسعى نفسه الوقت وفي                 الزوجي.
الحبس على العمل حتى أو (24) األسري بالعنف المرتبطة القوانین على العمل مثل نسویة،                كمعارك
هذه وجود فإن لذلك، باإلضافة .(25) حركتها وتقیید والفتیات النساء أجساد الحتجاز یسعى الذي                المنزلي
المرتبطة التصورات ینفي (28-27-26) المختلفة مصر محافظات في الشابات والنسویات            المجموعات

  بمركزیة أو هیراركیة الحراك النسوي في مصر اآلن.

 الخاتمة:

االجتماعي اإلعالم وسائل خالل من المصري المجتمع الى تخرج أن 2017 ینایر في شابة امرأة                 قررت
زوجها تخلي رغم بطفلها االحتفاظ قررت أنها معلنة ذلك بعد التقلیدیة اإلعالم وسائل خالل من ثم البدایة                   في
طالبها الزوج وأن عرفیًا) (زواجًا موثق غیر بكونه عالقة لها قانونیة أزمة به كان الزواج وأن خاصة                   عنها،
في (فایسبوك) على الشخصیة صفحتها عبر كتبته ما تسبب وقتها طلبه. رفضت أنها إال الطفل عن                  بالتخلي
وصفحات التلیفزیون، شاشات الى اإللكتروني اإلعالم من انتقل مجتمعي نقاش إلى تحولت ما سرعان                ضجة
عزباء) (أم باعتبارها معها التعامل على بالتركیز بدأ الذي النقاش عام. بشكل المصریة والبیوت بل                 الجرائد
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انتهى ودالالته ولللقب لها الوصم موجات وكذلك ودالالته اللقب مع تضامن موجات من ذلك تضمنه                 بما
األب رفض لو حتى بطفل االحتفاظ یخترن أن في وحریتهن أجسادهن امتالك في النساء حریة إلى                  بالتطرق
كان اختیارها مع التضامن صوت أن هو الواقعة هذه في لالنتباه الملفت اإلجهاض. في حریتهن أو                  والمجتمع
أعاله ذكره تم ما الى أقرب الواقعة تلك تبدو األولى للوهلة .(29) والوصم الهجوم صوت من أقوى                   نسبیًا
الدفاع في الماضیة سنوات السبع مدار على النسویة والمجموعات الشابات النسویات مجهودات یخص               فیما
لتحدث تكن لم ربما معها التضامن من الحالة تلك أن إال والجنسیة، الجسدیة وحقوقها النساء اختیارات                  عن
ضد الجنسي العنف مواجهة في اآلن وحتى الثورة بدایة منذ النسویة المجموعات خاضتها التي المعارك                 لوال
حد عند یقف لم الماضیة السنوات وخالل الثورة بعد الجنسي العنف ضد المصریة النسویة فالمعركة                 النساء.
مرتبطة مختلفة أسئلة حول اآلن حتى مستمر نقاش بفتح ذلك تجاوز وإنما العنف، ذلك توحش                 مواجهة
والجسدیة. الجنسیة االختیارات أو الملبس، حریة أو العنف، أو التوافق، عن نتحدث كنا سواء النساء                 بأجساد
هو اآلن وحتى 2011 منذ الجنسي العنف ضد النساء خاضتها التي للمعارك یحسب ما أهم آخر،                  بمعنى
األسئلة مستوى على وإنما الجنسي العنف سؤال مستوى على فقط لیس والوصم الصمت حواجز                كسر
لیس .(3 مرجع انظري (انظر/ نسوي منظور من وسالمتها وكرامتها واختیاراتها النساء بأجساد               الخاصة
السنوات خالل ظهرت التي الشابة النسویة المجموعات من كثیر عضوات كتابات یتابع من أن بل فقط،                  ذلك
العام المجال في النساء ضد الجنسي العنف قضایا مع اشتباكهن أدى كیف یالحظ أن یستطیع                 الماضیة،
أو (30) الختان عن الحدیث كان سواء النساء، أجساد بسؤال االرتباط شدیدة أخرى ملفات فتح                 إلعادة
بجنسانیة كبیر بشكل المرتبطة القضایا من غیرهم أو المنزلي(32) العنف أو (31) الزوجي               االغتصاب

 النساء في المجال الخاص.

على تضییقا غلقه أنماط أكثر من واحدًا اآلن یواجه مصر في العام المجال أن إلى اإلشارة تجدر                   ختامًا،
هذه .(33) خاص بشكل والنساء النسویة المجموعات وعلى عام، بشكل الحقوقیة والمجموعات المدني               التیار
سعت ما كل على حقیقیًا خطرًا یشكالن (34) النسویة المجموعات من لعدید وفقًا التضییق، وذلك                 االنغالقة
حقوق مستوى على تحقیقه في الماضیة سنوات السبع مدار على المختلفة بأجیالها المصریة النسویة                الحركة

 النساء بشكل عام وفیما یخص قضایا الجسد بشكل خاص.
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