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 مقدمة

 
مصر بین 1898 في النوبة تقسیم منذ مضى، قرن إلى مصر في النوبیة بالقضیة المتعلق الحراك                  یرجع
بهدف أسوان خزان بناء مع 1902 عام بدأت قسري تهجیر عملیات عدة إلى النوبیین وتعرض                 والسودان
السد لبناء 1964 تهجیر وأخیرا 1932 وعام 1912 عام بتهجیر مرورا " القطن زراعة في 1               "التوسع

خسارة من بالرغم فداحة األكثر هي (1964 (عام األخیر التهجیر على المترتبة الخسائر وتعد                العالي.
وإبعاد التاریخیة النوبة غرق في تسبب األخیر التهجیر أن إال األخرى، التهجیر حلقات خالل                األراضي
قد بالفعل كان 1970 عام وبحلول . قاسیة معیشیة ظروف ذات أماكن إلى الزراعیة" "بیئتهم عن 2                النوبیین

والذي العودة، بحق یطالبون النوبیون\ات بدأ هنا ومن . أراضیهم عن بعیدا نوبیا 50000 حوالي تهجیر 3                تم

حول توطینهم إعادة في النوبیین حق ولكن ناصر، بحیرة تحت إغراقها تم التي األراضي إلى العودة یعني                   ال
النوبیة الحقوق أجل من العمل أجیال عبر واستمر . بها المحیطة األراضي تطویر من وتمكینهم 4               البحیرة

أشكال عدة النوبي الحراك واتخذ . " النوبي والتراث باللغة المتعلقة الثقافیة الحقوق أیضا تشمل 5               والتي

األنشطة تنظم أو\و العودة في النوبیین بحق تنادي تنظیمیة أطر بتكوین اهتم وبعضها وأدبي فني                 بعضها
األطر هذه ضمن من وكان وإحیاؤه. النوبي والتراث الهویة على الحفاظ شأنها من التي واالجتماعیة                 الثقافیة
في تأسس الذي الدیمقراطي النوبي الشباب واتحاد النوبي، الملف متابعة لجنة المثال سبیل على                التنظیمیة

  القاهرة في 2009.

لمطالب تلبیة من التغییر حلم یحمله أن یمكن ما حول اآلمال من بالعدید معبأة 2011 ینایر ثورة                   أتت
االتحاد ومنها 2011 بعد النوبیة الحقوق أجل من تناضل التي الجدیدة التنظیمات بعض ونشأت                النوبیین.
منها تأسیسه بعد فاعلیة من أكثر االتحاد ونظم . 2011 أبریل شهر في بأسوان تأسس الذي العام 67                 النوبي

   - فاطمة إمام سكوري. "قضیة النوبیة بین التدویل وقمع الدولة". مدى مصر. 24 أكتوبر 1.2016
  -كما سبق2

3 -“Bringing Change, Bringing Hope”. Frontline Defenders. 7 March 2017. 
https://medium.com/@FrontLineDefenders/bringing-change-bringing-hope-e7db26ba7ad5n  

  -مقابلة شخصیة مع فاطمة إمام سكوري.4
   -كما سبق.5
  -مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.6
  -كما سبق7
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من یوم 11 استمر والذي 2011 سبتمبر 4 اعتصام وتاله 2011 یولیو 7 یوم العالمي النوبي الیوم                   فعالیة
المنخرطین النشطاء بعض مع الوزراء مجلس في اجتماع وعقبه العودة في النوبیین بحقوق المطالبة 8               أجل

والثقافیة السیاسیة فعالیاته بعقد القاهرة في الدیمقراطي النوبي الشباب اتحاد استمر كما النوبیة. القضیة                في
"عائدون" النوبیة العودة ائتالف مثل أخرى مبادرات عدة هناك وكانت .2013 في عملیا حله                حتى

  و"دستور یا نوبیین" والتي كانت تعمل بشكل أساسي على إدماج حقوق النوبیین في الدستور.

المادة نصت حیث النوبیة القضیة في تحول نقطة 2014 دستور أقرها التي الدستوریة االستحقاقات                تعتبر
سنوات، عشر خالل وتنمیتها األصلیة مناطقهم إلي النوبة سكان تعید مشروعات وتنفیذ "وضع على 236               
بعد فیما الدولة قرارات كانت االستحقاقات، هذه من بالرغم أنه إال القانون". ینظمه الذى النحو على                  وذلك
444 رقم الجمهوري القرار صدر 2014 نوفمبر 29 ففي الدستوریة. لاللتزامات ومخالفة لآلمال               مخیبة
حدودیة أراض جنوبا، أدندان إلى شماال العالقي قریة من قریة 44 أصل من نوبیة قریة 16 اعتبر                   الذي
العودة من النوبیین یحرم أنه حیث الدستوري العودة لحق واضحا انتهاكا 444 القرار یعد وبذلك . 9                عسكریة

أي من النوبیین استبعد الذي 355 القرار وهو آخر قرارا ذلك وتبع السد. بحیرة حول قریة 16                   إلى
التي التنمیة عملیات في للنوبیین مشاركة من الدستور یقره مما بالرغم توشكى مدینة تنمیة حول                 مشاورات
المحاكم أمام قضیتین رفع تم كما القرارات هذه حول احتجاجیة فعالیات عدة ونظمت أراضیهم.                تخص

. 10 المصریة  مطالبین بوقف العمل بالقرار 444 دون جدوى

ضم الذي األخیر القرار جاء ،2014 بعد الدستوریة للمكتسبات المخالفة القرارات لسلسلة استكماال               وأخیرا،
في الحكومة عنه أعلنت الذي فدان ونصف الملیون مشروع ضمن البیع إلى نوبیة أرض وهي                 "فورقندي"

  أواخر عام 2016، وهو ما یعني حرمان النوبیین من العودة إلى إحدى أراضیهم.

العودة ب"قافلة سمیت قافلة تنظیم النوبیین\ات والناشطات النشطاء من عدد قرر القرار، هذا على                ردا
استمر اعتصام إلى تحولت ثم "فورقندي"، قریة في بالقرار المنددة الالفتات رفع بنیة القافلة بدأت                 النوبیة".
ضم بقرار بالتندید یكتفي لم نوفمبر) 22 یوم بدایة (أي فجرا 2016 نوفمبر 21 إلى 19 من أیام ثالث                     لمدة
بحقوق الخاصة األخرى المطالب من العدید رفع بل فدان، ونصف الملیون مشروع إلى               "فورقندي"
الیوم في فضه قبل النوبیین\ات الشباب\ات من العدید به وشارك واسعا زخما االعتصام صاحب                النوبیین.
والنواب الوزراء مجلسي مع اجتماع القافلة وتلى الضغوط. من للعدید المعتصمین تعرض بعد               الثالث

  - والذي كان یرأسه عصام شرف، رئیس الوزراء وقتذاك.8
  - فاطمة إمام سكوري. ٌ"قرار 444". مدى مصر. 12 فبرایر 9.2015

http://www.madamasr.com/ar/2015/02/12/opinion/u/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%A4%D9
/%A4%D9%A4 

  - كما سیق10
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. 11 التزمت فیه الدولة بعدة وعود سیتم تفصیلها أدناه

القضایا هذه عن النساء لروایات إغفاال األخرى السیاسیة األحداث من كغیره النوبي الحراك               ویشهد
السائدة السردیات أغلب تهتم وال البدایة، منذ بها مشاركتهن إلى االنتباه عدم األوقات بعض في أو                  واألحداث
النشطاء من العدید برز النوبیة بالقضیة المتعلق الطویل العمل فخالل النوع. بمنظور األحداث هذه                عن
تبرز ولم االهتمام، من القدر بنفس دائما یحظین لم النوبیات النساء أن إال ، النوبیین والسیاسیین 12                واألدباء

 أصواتهن بشكل كافي. وكان ذلك متمثال بوضوح في أحداث ٌ"قافلة العودة" األخیرة.

قبل من االهتمام وجذب النوبیة الحقوق حول نقاش خلق في ونجحت ودولیة محلیة بتغطیة القافلة                 حظت
الذي واالهتمام الزخم من وبالرغم واالجتماعیة. السیاسیة المجموعات وبعض اإلعالم وسائل من              العدید
من والتصریحات المقابالت أغلب وكانت الرجال مشاركة على كان األكبر التركیز أن إال القافلة،                صاحب
للقافلة وفرن الالتي النوبیات بالنساء االحتفاء تم لالعتصام الثاني الیوم وفي القافلة. في المشاركین                الرجال
اقتصر دورهن أن أو اإلطالق على القافلة هذه في یشاركن لم إما النساء وكأن فبدا . والمیاه الغذائیة 13                  المواد

 على دعم الرجال المشاركین وتزویدهم بمستلزمات اإلعاشة.

النساء تختبر النسوي للمنظور فوفقا نسوي؛ منظور من النوبیة القضیة مع االشتباك أهمیة تأتي هنا ومن                  
السردیة عن تجاربهن وتختلف ونشاطهن، بنوعهن ترتبط والتي الخاصة تجاربهن العام بالمجال              والناشطات
تعرضهن في النساء تجارب خصوصیة تنحصر وال الرجال. منظور من تكون ما غالبا التي                العامة
من تختلف معه االشتباك وفرص نفسه الحدث رؤیة إن بل هویتهن، أو نوعهن أساس على                 النتهاكات
إلى یؤدي ما غالبا النساء نظر وجهة من واألحداث القضایا نفس وتحلیل فسرد بالتالي، النساء.                 منظور

 روایة ونتائج مختلفة.

أصواتهن، وتبرز النساء ترى نسویة، بعین النوبي الحراك برؤیة النسویة" للدراسات "نظرة تهتم لذلك                
  وذلك عبر قافلة العودة األخیرة كحدث معبر عن مرحلة من مراحل الحراك النوبي.

منظور من النوبي الحراك من كجزء سیاقها في وتحلیلها العودة قافلة أحداث سرد إلى الورقة هذه                  تسعى
ال، أو العام بالمجال ناشطات كن سواء القافلة في النوبیات النساء مشاركة إبراز أوال ذلك ویعني                  نسوي.

  - "النوبیون یعیدون فتح طریق أبو سمبل بعد إغالق استمر 4 أیام". المصري الیوم. 11.2016-11-23
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1044753 

  - ذلك مع األخذ بعین االعتبار أن السیاسیین والنشطاء النوبیین من الرجال یتعرضون لتمییز ووعدم االهتمام في السیاق السیاسي األوسع لكونهم12
 نوبیین.

  - "األمن یمنع الماء والغذاء عن قافلة العودة النوبیة..واشتباكات مع الشرطة العسكریة في أسوان". مدى مصر. 20 نوفمبر 13.2016
http://www.madamasr.com/ar/2016/11/20/news/u/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%
8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9

%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D
/8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9 
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رؤیة إلى یؤدي ما غالبا وأنه هام، أمر ذاته حد في هو خلفیاتهن كانت أیا النساء بمشاركة االهتمام أن                     إیمانا
أحداث رؤیة طریق عن بالقافلة النساء تواجد على الضوء تسلیط الورقة تحاول ثانیا، مختلف. بشكل                 الحدث
روایة آخر بمعنى أو القافلة، في شاركن الالتي النساء ومنظور روایات خالل من وفهمها نفسها                 القافلة
تمییزیة ممارسات أو انتهاكات أي برصد الورقة تهتم ثالثا، النساء. عیون من القافلة ألحداث موازیة                 سردیة
یعطي وقد الواسع. بمعناه السیاسي العمل في الندماجهن أو القافلة في مشاركتهن بسبب النساء لها                 تعرضت
عدة إلى تمتد تجاربهن أن حیث القافلة في المشاركات العام بالمجال للناشطات خاصا اهتماما الجزء                 هذا
لتحلیل عدسة لكونها القافلة على التركیز رابعا، وغیرها. النوبیة بالقضیة مرتبطة أخرى وفعالیات               أحداث
في النساء هؤالء تجارب وإلى أخرى أحداث عدة إلى اإلشارة سیتم ولذلك النوبیة القضیة في النساء                  دور
األبوي التمییز من جزء هي النوبي الحراك في النساء تجارب إن أخیرا، عام. كإطار النوبیة                 تنظیماتهن
برحالت مرتبطة أكبر روایة من جزء وهي نوعهن، أساس على التمییز من مختلفة ألشكال                وتعرضهن

 ومعارك هؤالء النساء في المجال العام.

بالتمییز مرتبط سیكون األكبر التركیز أن إال النساء، هؤالء هویات تقاطع االعتبار بعین الورقة هذه                 تأخذ
 على أساس النوع الذي یتعرضن له داخل بعض أطر  المجتمع النوبي.

 

 منهجیة وأدوات البحث

منظور من وثانویة أولیة مصادر لعدة المحتوى تحلیل وباألخص الكیفي التحلیل على الورقة هذه                اعتمدت
النساء تجارب توثیق هو الرئیسي هدفها أن حیث األولیة المصادر أساسي بشكل الورقة واستخدمت                نسوي.
البحث عبر الشهادات جمع وتم النوبیة. القضیة مع المشتبكات أو القافلة في شاركن الالتي                والناشطات
القافلة. في شاركن الالتي النساء من عدد مع مقابالت وإجراء أسوان بزیارة الباحثات قامت حیث                 المیداني
بالقضیة متعلقة فعالیات\تنظیمات في االنخراط لهن سبق أسوان من ناشطات 6 مع مقابالت ذلك                وشمل
وشكلت بالقافلة شاركن ممن نساء 4 مع مقابالت إلجراء توشكى إلى میدانیة وزیارة غیرها، أو                 النوبیة
في النشاط لهن سبق بعضهن أن إال منظمة، فعالیات شكل في النوبیة القضیة مع لهن اشتباك أول                   القافلة
جانب وإلى عزمي. محمد الحالي النوبي االتحاد رئیس مع مقابلة أیضا الزیارة شملت كما العام.                 المجال
المشتبكات النوبیات الناشطات بعض مقابالت مثل أخرى أولیة مصادر على البحث اعتمد المیدانیة               الزیارة
النساء مع جماعیة مقابالت متعمقة شخصیة مقابالت بین المقابالت وتنوعت أسوان. خارج القضیة               مع
تاریخ عن الثانویة المصادر بعض البحث استخدم ذلك، إلى وباإلضافة القافلة. في سویا شاركن                الالتي

 الحراك النوبي في السنوات الماضیة.

عن للمدافعات الدولي التحالف من الصادر الدلیل بحسب ذلك ویعني النسوي التوثیق منهج الورقة هذه                 َتَتِبع
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منحاز هو بل البحثي، العمل في سائد هو كما "موضوعي" بالضرورة لیس الباحث(ة) أن اإلنسان                 حقوق
كما والنشر. التوثیق عملیة عبر لتمكینهن ومنحاز معهن التوثیق یتم الالتي النساء منظور من األحداث                 لروي
التمییز من األوسع السیاق على ولكن المعني الحدث في التمییز أو االنتهاك على فقط یكون ال التركیز                   أن
عندها، یتوقف وال فقط االنتهاكات بتوثیق النسوي التوثیق یكتفي ال أخرى ناحیة ومن وروایتهن. النساء                 ضد
"بتجارب فقط یهتم وال النساء، لها تتعرض التي األخرى التمییز أشكال ضمن االنتهاكات هذه برؤیة یهتم                  بل

. 14 العنف والتمییز" ولكن أیضا بروایات النساء عن نشاطهن ومقاومتهن للقیود المفروضة علیهن

األخیرة، القافلة فیه أتت الذي والسیاق النوبیة العودة قافلة على الضوء تسلیط یتم لماذا أوال الورقة                  ستشرح
عیون من القافلة أحداث سرد ویعقبه معهن، التوثیق تم الالتي والنساء بالناشطات التعریف سیتم                ثم
في مشاركتهن خالل النساء واجهت التي العوائق أو التمییزیة الممارسات تحلیل وأخیرا، بها.               المشاركات

 القافلة.

شهاداتهن. استخدام على شفهیة موافقات أو النساء من مكتوبة موافقة استمارات المقابالت جمیع               استخدمت
الجزء في أما للناشطات، الحقیقیة األسماء استخدام سیتم النوبیات الناشطات بدور الخاص الخاص الجزء                في
من األولى الحروف تغییر (تم مستعارة حروف استخدام فسیتم التمییزیة والممارسات باالنتهاكات              الخاص

 أسمائهن الحقیقیة) وذلك للحفاظ على خصوصیتهن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - "التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق اإلنسان. "جندرة التوثیق": دلیل من المدافعات عن حقوق اإلنسان وعنهن.14
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 لماذا "قافلة العودة النوبیة"2016؟
 

تم الالتي النساء من العدید اتفقت أوال، أسباب. لعدة النوبیة العودة قافلة على الضوء تسلیط الورقة                  اختارت
وجود مع النوبیة القضیة في الحراك وآلیات الحشد حیث من تحول نقطة شكلت القافلة أن معهن                  الحدیث
ولم النوبیة القرى بعض في واألهالي الشباب بین قبوال القافلة فالقت بأسوان. النوبي لالتحاد شابة                 قیادة
النوبیین\ات من عدد استقطاب في نجحت بل ، سابقا الحراك في المنخرطین النوبیین النشطاء على                 تقتصر
حقیقیا زخما شكلت القافلة هذه أن أیضا المشاركات من العدید رأت القضیة. مع االشتباك لهم یسبق لم                   ممن
وأثرت جدا مهمة كانت القافلة شایفة "أنا عثمان آیات تقول وخارجها. النوبة داخل النوبیة بالقضیة                 واهتماما
شفتهم انا سنة 20 مكملوش السیالة من شباب في الشباب. حمست هي عواجیز بس متبقاش وإن الحراك                   في
وبقوا النوبة نصر في حركة عمل االعتصام لیه. جایین هم عارفین وكانوا االعتصام في بایتة                 وكانت
بقى واألمن أصغر األجیال مستوى على فرق الموضوع خطط. في ویفكروا ایه هنعمل كده بعد                 بیتلكموا
والحركة الحشد "آلیات وتضیف " متوقعة. ومش أشرس األصغر األجیال عشان مختلف بشكل 15             بیتعامل

داخل واسعا أثرا لها كان القافلة أن ویبدو ." الحقوقیة واللغة الفیسبوك على الهاشتاجات زي جدیدة 16                كانت

كانت ألنها القافلة في شاركن أنهن ذكرن بشهادتهن أدلین اللواتي النوبیات النساء فبعض النوبیة،                القرى
استعدادهن وأبدین النوبیین، وحقوق العودة بحق خاصة فاعلیة وجود عن فیها عرفن التي األولى                المرة
حدثا أصبحت أنها منطلق من القافلة على بالتركیز اهتمامنا كان بالتالي، قادمة. فاعلیة أي في                 للمشاركة
فقط لیس النساء من عددا مشاركة القافلة استدعت ثانیا، .2011 ینایر ثورة بعد النوبي الحراك في                  محوریا
بالقافلة الورقة اهتمام وكان . أخرى فعالیات أي مع االشتباك لهن یسبق لم ممن أیضا ولكن الناشطات                   من
لدخول المعتصمین یحاصر كان الذي للكمین النساء خرق على باألساس الثاني یومها تركیز بسبب                مضاعفا
مختلفة بأشكال تناوله تم للنساء محوري دور هناك كان بالتالي الحصار"، فك ب""قافلة سمي فیما                 االعتصام

  من قبل الفاعلین المختلفین ومن المهم االشتباك معه وتحلیله نسویا.

فورقندي استبعاد على تقتصر لم مطالبها أن حیث النوبیین لمطالب ممثلة القافلة أصبحت أخرى، ناحیة                 من
باستبعادها والمطالبة فورقندي في الالفتات رفع بنیة القافلة بدأت فبینما فدان. ونصف الملیون مشروع                من
للقضیة متعددة لمطالب شامل اعتصام إلى تحویلها إلى للقافلة األمني االستهداف أدى المشروع،               من

 النوبیة.

 

 

 -مقابلة شخصیة مع آیات عثمان.15
 -كما سبق.16
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 وكانت المطالب التي تم إعالنها كاآلتي:

األمنیة1. المالحقة وعدم النوبیة، العودة قافلة في المشاركین الشباب عن األمني الحصار فك سرعة "               
 لهم في المستقبل

مشروع2. ضمن للبیع المطروحة الشروط كراسات من توشكى" - فورقندي " منطقة رفع               سرعة
من االنتهاء قبل قومي مشروع أي في نوبیة منطقة أي طرح وعدم فدان، ملیون ونصف                 الملیون

 توطین النوبیین وإعادة إعمار قرى النوبة األصلیة

محافظة3. أبناء من الخریجین لشباب توشكى بمنطقة المشروع أراضي باقي تملك في األولویة               منح
 أسوان بشكل عام

إنشاء4. قانون إقرار خالل من وذلك " 236 ، 93 ،، 50 ، 49 ، 48 ، 47 " الدستوریة المواد                       تفعیل
الجمهوري القرار تعدیل مع األصلیة، النوبة قرى وتنمیة وتعمیر النوبیین توطین إلعادة العلیا               الهیئة
الدستور، نصوص مع یتفق بما للحدود المتاخمة المناطق بتحدید الخاص ، 2014 لسنة 444                رقم

 وحقوق النوبیین بإعادة توطینهم على كامل أراضیهم

17 وقف كافة المشروعات االستثماریة داخل مناطق النوبة األصلیة"5.

المشروع، من "فورقندي" استبعاد عن أسوان في الشباب مؤتمر نهایة في أعلن قد المصري الرئیس                 وكان
اتفاقهم\ن من بالرغم آ\أخر\ى، إلى ناشط\ة من یختلف ألهدافها القافلة تحقیق حول النظر وجهات أن                 إال

 على أهمیتها. وفیما یلي سرد ألحداث القافلة من وجهة النظر النساء المشاركات بها..

 

 

 

 

 

  

  -" النوبیون للرئاسة 5 مطالب أو االعتصام المفتوح". مصر العربیة 20 نوفمبر 172016
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%
B1/1312103-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9

%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--5-%D9%85%D8%B7%D8%A7
%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%

A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD 
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http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1312103-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1312103-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1312103-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1312103-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1312103-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1312103-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD


 

 تعریف ببعض الناشطات والنساء المشاركات في القافلة

 
تم- والتي للتنمیة حرة جنوبیة مؤسسة في مؤسسة وعضوة ونوبیة نسویة ناشطة عثمان :               آیات

الفعالیات من العدید في وشاركت 2011 في النوبي االتحاد إلى آیات انضمت .2013 في                إشهارها
شاركت النوبیة، القضیة مع واشتباكها النسوي نشاطها جانب إلى باالتحاد. الخاصة             واالجتماعات

 آیات في عدة فعالیات سیاسیة واحتجاجیة بعد ثورة ینایر.
 

فاعلة- وعضوة للتنمیة حرة جنوبیة مؤسسة في مؤسسة عضوة ونوبیة، نسویة ناشطة عثمان :               سهام
واالجتماعیة السیاسیة الفعالیات أغلب في سهام اشتركت .2011 في تأسیسه منذ النوبي االتحاد               في
لجنة مسئولة حالیا وهي االتحاد. لرئیس ثان كنائب 2012 في انتخابها تم االتحاد. نظمها                التي
الحالیة االنتخابات في الترشح سهام تنوي إدارته. مجلس عضوة و باالتحاد والمتابعة              التخطیط

 لرئاسة االتحاد.
 

وأصبحت- ،2012 عام في النوبي االتحاد في حفصة نشاط بدأ "حفصة ": وشهرتها محمود               شیماء
على العمل في انخراطها منذ باالتحاد. إدارة مجلس عضوة حالیا وهي االجتماعیة اللجنة               مسئولة
النوبیة. والقضیة باالتحاد الخاصة الفعالیات أغلب في وفعال واضح نشاط لها وكان النوبیة               القضیة

  قبل 2012 كانت أكثر انخراطا في العمل الخیري والخدمي.
 

السیاسیة- المجموعات من العدید في نشاط لفاطمة كان ونوبیة. نسویة وناشطة باحثة إمام :               فاطمة
الشباب اتحاد إلى وانضمت مصر. متظاهري عن الدفاع جبهة إلى وانضمت الثورة قبل               والنسویة
آدول لحجاج االستشاري الفریق أعضاء إحدى فاطمة كانت .2011 ینایر بعد الدیمقراطي              النوبي

  ممثل النوبیین في لجنة الخمسین لكتابة الدستور المصري 2014.
 

خاصة- فعالیة مع لها اشتباك أول العودة قافلة في مشاركتها كانت النوبة، نصر من نوبیة امرأة                  م :
أخرى فعالیات أي في المشاركة على وعازمة توشكى مؤتمر في بعدها وشاركت النوبیة،               بالقضیة

 یتم تنظیمها حول القضیة النوبیة.
 

إعالمیة- مبادرات في منخرطة وكانت الصغر منذ النوبیة بالقضیة مروة اهتمت السید :              مروة
االتحاد. ینظمها التي الفعالیات في تشارك كانت النوبي االتحاد إلى رسمیا انضمامها قبل               وصحفیة.
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حالیا هي أسوان. في اإلنسان حقوق عن بالدفاع الخاصة المبادرات بعض في أیضا مروة                وشاركت
  مسؤولة اللجنة اإلعالمیة باالتحاد و عضوة مجلس إدارته.

 
خاصة- فعالیة مع لها اشتباك أول العودة قافلة في مشاركتها كانت النوبة، نصر من نوبیة امرأة :                   ن.

أخرى فعالیات أي في المشاركة على وعازمة توشكى مؤتمر في بعدها وشاركت النوبیة،               بالقضیة
 یتم تنظیمها حول القضیة النوبیة.

 
العام- المجال في النشاط لها سبق اإلنسان، حقوق عن ومدافعة النوبة نصر من نوبیة هي                 ن.أ:

المصریة. الثورة أحداث خالل بالقاهرة االحتجاجیة الفعالیات من العدید في فعال بشكل              وشاركت
حالیا وتحاول النوبیة. بالقضیة الخاصة الفعالیات في مشاركتها استمرار وتنوي القافلة في              شاركت

  تأسیس جمعیة نسائیة بنصر النوبة.
 

سیاسیة- مشاركة أول القافلة كانت اللغة. وخاصة النوبیة والثقافة الهویة بإحیاء مهتمة نوبیة هي                ه. :
  لها في فعالیة ینظمها االتحاد وتنوى استكمال نشاطها على القضیة النوبیة بعد القافلة.

 
في- وشاركت ینایر2011 ثورة قبل السیاسي العمل مع اشتبكت سیاسیة، ناشطة عشري:              وفاء

في الشعب مجلس النتخابات مرشحة وكانت أسوان في ینایر2011 25 لمظاهرات             التحضیر
أن إال 2011 إلى النوبي االتحاد في عضویتها وترجع النسوي بالعمل أیضا وفاء تهتم .2015               

  نشاطها الفعلي واهتمامها بالقضیة بدأ في 2013 بعد أحداث العنف بین الدابودیة والهالیلة.
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 سرد ألحداث قافلة العودة النوبیة من عیون المشاركات بها
 

 التحضیر للقافلة

من العدید غضب الماضي، العام أواخر في الحكومة عنه أعلنت الذي فدان ونصف الملیون مشروع                 أثار
في التفكیر وبدأ الدستور. یضمنه الذي العودة حق على واضح َتَعِد "فورقندي" ضم في رأوا الذین                  النوبیین
مروة: تقول العام. النوبي االتحاد وداخل النوبیین النشطاء أوساط ضمن الممكنة اإلحتجاجیة األفعال               ردود
اسود علم نرفع أو قریة كل على بشموع نقف مثال كتیر اقتراحات عندنا وكان توشكى في اجتماع                   "عملنا
مسمعوناش ولو للحكومة صوتنا یوصل نقوله األمن لمدیر نروح احنا إن حاجة آخر وكانت بیت كل                  على
بالقرار، منددة حاشدة فاعلیة أو قافلة أجل من النوبیة القرى في الحشد فكرة تتداول وبدأت ." نقف 18                 هنضطر

الفعالیات في الحقا- النساء من آخر عدد إلیهن وانضم – النوبي باالتحاد النشطات النساء من عدد                  وشارك
والالفتات اُلُیَفط ورفع فورقندي في باالحتشاد القرار كان البدایة وفي والحشد. التوعیة شأنها من كان                 التي
سمعنا "أما عثمان: سهام فتروي الحشدیة. المسیرات بعض الیوم هذا وسبق .2016 نوفمبر 5                یوم
النوبة نصر جوة مسیرات هنعمل قلنا األول فورقندي هي اللي نوبیة أراضي متضمن وإنه المزاد                 بموضوع
في بتكلم وكنت معاهم بنت في یبقى وطلبوا بنات 4 كنا فیها. شاركت وأنا بالنة أول من                   بالعربیات

باللیل 11 ل الضهر 1 من بدأ لیا مشاركة یوم اول كان ده األسباب. ونقول الناس بنحشد كنا 19                  المیكروفون.

."  

حفصة: وتستطرد فورقندي." فوق نطلع إننا أساس على مستنیین وكنا 11\5 یوم نطلع قررنا سهام:                 وتكمل
كل بنقول ماكنا بعد بتعتذر ناس یبان ابتدى . عزمي منهم أنفار 4 أو 3 لقیت االتحاد في كنت الصبح 8"                    20

وقلتوا علیكوا لفین امبارح لحد المفروض كان إن مع هنشارك مش بتقول كاملة قرى في بقى هتشارك                   قریة
النوبة نصر من الفعالیة في المشاركین أن علمهم إلى نمى النوبي االتحاد في تواجدهم وأثناء " 21                هتشاركوا.

عزمي كلم وحد سهام كلم حد العربیة في قاعدین وكنا "نزلنا الخطارة، كمین في الشرطة قبل من توقیفهم                    تم
وتستكمل ." نشوفهم هنروح احنا خالص فقلنا كمین في اتوقفوا النوبة نصر من جایین اللي الناس 22                 وقالوا

لیه الرخص واخدین انتوا وقلنالهم الشرطة مع واتخانقنا ووفاء وحفصة أنا كنت "رحنالهم الروایة:                سهام
اسوان. مدخل یعتبر رئیسي طریق وهو الخطارة طریق ووقفنا وزعیق. وخناق والرخص البطایق               هاتوا
اتخانق منهم ظابط في الرخص...وكده. واخدین هما ده ال .. لیه الطریق موقفین معانا یشتبكوا الناس                  ابتدى

  -مقابلة شخصیة مع مروة السید.18
  -مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.19
  -محمد عزمي رئیس االتحاد20
  -مقابلة شخصیة مع شیماء محمود الشهیرة ب"حفصة".21
  - كما سبق.22
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كده بعد الرجالة. بكلم انا استاذة یا خیر محضر خلیكي یقولي وقعد یتفتح الطریق رافضة عشان                  معایا
العصر 5 خالص الساعة وكانت الرخصة خدنا كده وعلى األمن مدیر وكلم القاهرة في بنائب                 اتصلوا
كده حصل لما اعتصام. فكرة مش الیفط نرفع نروح اننا اصال كان الفكرة هي فورقندي. نطلع ینفع                   فمكانش
لالتحاد الحالي الرئیس عزمي محمد ویقول ." الموضوع نشوف ما لحد ونعتصم االتحاد نروح 23              قررنا

كبیرة مش نسبتهم النوبة نصر من وشویة االتحاد بنات كانت 11\5 كانت اللي األولى "القافلة العام:                  النوبي
في كان ابتدینا ما "أول ویضیف: تهتم"، البیوت في الستات ابتدت ده الیوم بعد وإصرار. حماس عندهم                   بس
فیه وكان توشكى قریة في للقافلة للتحضیر اجتماع أول كان ده النوبة). نصر (من 60 كلنا وكنا ست 25                   

." 24 البنات بتوع االتحاد وستات من توشكى. تاني وتالت اجتماع مكنش فیهم أي عنصر نسائي

11\19 یوم إلى الفعالیة تأجیل على االتفاق تم المشاركات، تروي كما 11\5 فاعلیة اكتمال في التعثر                 وبعد
االقتصادیة، الظروف بسبب 11\11 یوم للتظاهر واسعة دعوات وجود عن أخبار تتداول كانت حیث ،               
الفعالیة حول فهم سوء أو خلط أي لتفادي 11\11 بعد ما إلى النوبیة الفعالیة بتأجیل القرار كان                   وبالتالي
ده الیوم "لحد االتحاد، وداخل للقافلة للحشد القرى في بالسیارات مسیرات في الناشطات وشاركت                وأهدافها.
عشري: وفاء وتضیف ،" وإضاءة خیم معانا وكان ناس نحشد وبنحاول عاالتحاد جایین رایحین 25              احنا

." 26 "كانوا مركزین في وجود البنات إن هم یحشدوا ستات بالتحدید

 

 أحداث القافلة
من بالمرور لها السماح وتم الطبیعي سیرها لخط طبقا 2016 نوفمبر 19 یوم التحرك في القافلة                  بدأت
ال معدیین كنا واحنا بنت 13 او 12 معانا تقریبا في "كان كركر، كمین في استیقافها تم ثم الخطارة،                    كمین
القافلة وصول قبل كمین آخر هو كركر كمین یكون أن المفترض من وكان ." معانا ودخلوا شخص 400                 27

منعهم سمبل أسوان-أبو طریق على متحرك كمین بوجود فوجئوا بالقافلة المشاركین\ات أن إال توشكى                إلى
معمول تاني كمین لقینا وبعدین وعدوهم بطایقهم وصوروا كركر كمین عند "وقفوا مسیرتهم، استكمال                من
حفصة: وتضیف الخناقات". وابتدت تعدیة ومفیش هناك ووقفونا مركزي أمن عربیات وفي              مخصوص
مش مدام إن ساعتها في القرار فكان تعدوا. ممنوعین انتوا نعدیكوا. اننا أوامر معندناش یعدونا.                 "مرضوش
هنا نزلنا كده وبعد المغرب لحد قعدنا الیوم نفس احنا عاألرض. وهنقعد بیوتنا هنرجع مش نعدي                  عارفین

  -مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.23
  -مقابلة شخصیة مع محمد عزمي.24
  -مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.25
  -مقابلة شخصیة مع وفاء عشري.26
  -مقابلة شخصیة مع محمد عزمي.27
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لها السماح رفض الذي الثاني بالكمین القافلة اصطدمت عندما األول الیوم في بالتالي، أسوان." 28                في

مشاركة وكانت سمبل. أبو أسوان- طریق على الصحراء في أماكنهم في االعتصام قرار اتخاذ تم                 بالمرور،
أول "أنا عثمان: آیات تقول القافلة. في المبیت یستطعن لم أنهن إال المساء وحتى الباكر الصباح من                   النساء
وقعدت معاهم وطلعت خیر على هیعدي مش والموضوع حاجة هیحصل ان حاسة كنت عشان رحت                 یوم
البنات ان معروف بس متباتش البنات ان بتقول قاعدة مفیش هو الیوم. آخر في ورجعت بنهاره الیوم                   معاهم
وبالتالي ." بقى اتاخرتوا مش 11 الساعة على مننا لبنت یقول حد ممكن االعتصامات. في تبات 29                مینفعش

النساء بعض واجهت وبالطبع االعتصام. ومن إلى یومیا التنقل على بقدرتهن مرهونة مشاركتهن               أصبحت
أو األهل ورفض الحركة بحریة الخاصة القیود بسبب القافلة إلى یومي بشكل الذهاب في عوائق                 المشاركات
یعرف األمن في حد من علیا اتضغط ألن 19 یوم "مطلعتش المشاركات النساء إحدى تقول فمثال                  الزوج،
تاني طلعت متضایقة انا إن شافني لما جوزي متفاهمین، وجوزي انا بس جامد. واتضایق عیلتي في                  قریب

". 30  یوم

في الذكور نظرائهن لمشاركة القافلة صوب النساء وتحركت ،" أسوان من هنا من بنات انضملنا یوم 31                "تاني

التواصل أن معروفا أصبح قد وكان كركر، كمین من بالمرور لهن السماح بعدم فوجئن أنهن إال                  االعتصام،
من حد اي بیعدوا مش انهم فوجئنا یوم "تاني والمیاه، األكل بمرور مسموح وغیر االعتصام عن                  منقطع
رایحین انتوا قالنا الضابط ووفاء. وحفصة أنا بس ستات كنا ونروح. اكل ناخد قررنا بقى احنا كركر.                   كمین
قالنا وبعدین معاكم. كانت اللي الرفیعة الرابعة فین قالنا قاعد اللي الضابط ال. قالنا كركر داخلین قلناله                   فین
المدق في طلقة ضرب لو فهو المهربین منه بیعدي ده والمدق المدق من تعدوا حاولوا هنا من هیعدوكوا                    مش
والناشطات النساء رفضت ." المدق من هعدیكي وانا 3 الساعة قابلوني وقال عادي دیة ملكیش 32               انت

الكمین مكان في طویل انتظار بعد وقررن علیهن خطر من ذلك یشكله لما المدق من المرور                  المشاركات
 الرجوع إلى االتحاد.

أبنائهن\أزواجهن أن خاصة المرور أجل من االحتشاد في توشكى من نساء عدة بدأت الیوم نفس في                   الحقا
المرور الصباح منذ متواجدات كن الالتي االتحاد عضوات مع توشكى نساء حاولت االعتصام. داخل                كانوا
وانهم المعبد موصلوش هما ان باللیل "فوجئنا توشكى: من المشاركات إحدى ن. تروي جدوى. دون                 لكن
قبل البرد. في ده السبت یوم قضوا غطا في ومكنش أكل في مكانش موقفاهم. والشرطة دي الحتة في                    واقفین
فرحنا وغطا. اكل محتاجین قالوا معاهم قاعدین كانوا اللي شحن وال ارسال منعرفش التلیفونات یقطعوا                 ما
دول فقلتله وكده یزعق قعد ظابط في .. یوم تاني كان ده یدخلونا.. الشرطة رفضوا االعتصام یوم                   تاني

  -مقبلة شخصیة مع شیماء محمود الشهیرة بحفصة .28
   -مقابلة شخصیة مع آیات عثمان.29
  -مقابلة شخصیة مع إحدى المشاركات بالقافلة.30
   -مقابلة شخصیة مع شیماء محمود الشهیرة بحفصة.31
   -مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.32
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األكل مانعین لیه غیركوا. على تقبلوها نفسكوا على متقبلوهاش حاجة لیه انتوا والد عندكوا وانتوا                 والدنا
كنا الكمین. خرق وقررنا نفسنا ننظم "ققرنا سهام: وتكمل ." وكده وغطیان میاه معانا وكان 4 كنا 33                 والمیاه.

مكلموناش رجلنا.. على داخلین فیه وملكش كركر وقلنا فین داخلین وقالولنا ستات. 8 منهم واحد 40- 30                 
ست ففي ده بتعملوه انتوا اللي مینفعش وقاله كبیر واحد مسك والضابط الوالد مع یشتبكوا بدؤوا                  كستات،
وعدینا هتعدي دي العربیة قالولنا دي اللحظة في الرجالة. بنكلم احنا قالها هناك عیالنا احنا قالتله                  كبیرة
مفیش الن الدنیا یفضوا بیفكروا وكانوا هناك وصلنا والبطاطین. باالكل كستات عدینا فاحنا نقل نص                 بعربیة
ومفیش میاه ومفیش اكل ومفیش بتساندهم الناس ان عارفین ومش ایه في الدنیا عارفین ومش اتصاالت                  اي

." 34  حاجة. قعدنا لحد الساعة 10\11 وستات توشكى روحوا معایا

تم والتي الحصار" فك "قافلة االعتصام) من الثاني (الیوم الیوم هذا تسمیة إلى للكمین النساء خرق                  وأدى
ابتدى البنات "دور عزمي: محمد یقول والمشروبات، الغذائیة بالمواد بالدعم وربطها النساء مشاركة               إبراز
12 من اكتر وقفوهم الكمین من حد بیدخلوا ومكانوش شرب وال اكل مفیش یوم تاني یوم. تاني بعد                    یتفعل
ندور ابتدینا یوم فتالت أكل في مكنش یوم تاني عادي غیر دور لهم كان كركر قریة في السیدات                    ساعة.
یوم تالت بتاعهم. البیوت مخزون یطلعولنا بقوا والستات بعربیة لفینا انترنت. مفیش شرب وال اكل                 مفیش
الحصار فك قافلة فعملوا تتأثر ابتدت نفسیتها الناس حل مفیش تخشوا الزم قلتلهم وسهام وفاء كلمت                  الصبح
آما ." ندعمكم جایین احنا ده فین رایحین جم الستات وبعدین هتمشي كانت الناس وسهام. وفاء 35                وابتدت

األكل، مش الفكرة دي هي االعتصام اصال ندخل عایزین "احنا مشاركتهن: أسباب عن فیروین                المشاركات
معاهم. رایحین كنا اكل معانا مكنش كبنات ودخلنا معاهم رحنا یوم اول احنا منها. جدا اتضایقت دي                   الفكرة
من واحد ام "انا ن: وتؤكد ." حاجة. اي وال اكل غیر من كبنات دخلنا یوم تالت تاني. أداة استخدمناها 36                    احنا

یطالب الواحد لما عیب مش بلدي والد دول عشان هروح كنت هناك حد ملیش لو حتى بس هناك كانوا                     اللي
عایزین كنا بس األكل نودي رایحین مكناش "احنا تقول: باالعتصام متواجد زوجها كان والتي م. أما                  بحقه"،
اللي وعیالنا مظلومین اللي احنا الرجالة عن متحمسة الستات فیها. هشارك جایة حاجة وأي معاهم                 نقعد
ناحیة ومن ." أكتر. تعبانة اللي وهي بالخنقة حاسة اللي هي الستات بس متحمس كله بقى حالیا 37                 مظلومین.

فمثال القافلة، في المشاركة من یتمكّن لم إن حتى دور أسوان خارج النوبیات الناشطات لبعض كان                  أخرى
  كانت فاطمة إمام مسؤولة عن التدوین اإللكتروني ومتابعة خط سیر القافلة ونشر أخبارها.

النساء بتوافد الیوم وبدأ االعتصام. فض خالله تم الذي الیوم كان القافلة من واألخیر الثالث الیوم                  أما

  -مقابلة جماعیة مع النساء المشاركات في االعتصام من توشكى.33
  -مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.34
  مقابلة شخصیة مع محمد عزمي.35
  مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.36
  - مقابلة جماعیة مع النساء المشاركات في االعتصام من توشكى.37
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تمكنت األخیر الیوم وخالل الفض. إمكانیة حول نقاشات تدور وكانت االعتصام، في للمشاركة               والناشطات
فتحوا قالوا وبعدین فمرحناش الطریق قافلین كانوا مرة "تاني االعتصام، دخول من والناشطات               النساء
االعتصام زار لیال الیوم نفس وفي .". وكده والحاجة باالكل رحنا اتفتحت الحكایة ان سمعنا ولما 38                الطریق

"احنا السید: مروة تروي االعتصام. فض المعتصمون قرر ومفاوضات ضغط وبعد الیزید أبو 39              عمرو

ده. كرجالة بتعملواه انتوا اللي میصحش قلتله جه. الیزید أبو عمرو ما لحد استنینا الفض یوم الفجر                   مشینا

هناك. مرمیة ناس وفي بعض مع تتفقوا میصحش قلتلهم دخلت العمدة.. مع قاعد كان الیزید أبو                  عمرو
ده باألسلوب واتكلمت دخلت انا ان بتهاجمني دلوقتي لحد ناس وفي االتحاد ستات آدي یقول قعد                  العمدة
ده كل بعد ازاي األرض في وقعدوا انهار شباب "في الفض: قرار بعد األفعال ردود عن وتروي .". 40                  كِست

 نمشي احنا عندنا مطالب."

 

 ما بعد الفض

أغلبهن غیاب في أخذ الذي الفض قرار عن راضیات غیر شهادتهن روین الالتي الناشطات من العدید                  كانت
القافلة بأهمیة إیمانهن من بالرغم الدولة قبل من تنازالت أو مفاوضات دون انتهى االعتصام أن                 ورأین
ومن قرارات غیر من خلص االعتصام أسوأ.. جاي اللي ان حاسة "أنا عثمان: سهام فتقول                 ومحوریتها،
صغیر لسه الشباب ألن وخلص الدولة تبع اللي والنواب السیاسیین صح یلعبوها عرفوا هم ضمان. أي                  غیر
فورقوندي هتشیل انك تقول مرضتش انت یعني بس معملش. مش عمل االعتصام هو یشارك. مرة                 واول
في هنا مؤتمر في وانت ده القرار تقول تستنى ومقلتش هنقول االعتصام تفكوا لما وقلت معتصمة                  والعیال
هیئة أصال الصعید. لتنمیة هیئة إنشاء حتة في واتحطوا عند.. ده محصلش. ومكسب ومنحة منة كأنه                  أسوان
من الصعید اعمار هیئة وتقولي ده كل ترمي مسودتین، وطلع واتكلمنا تتعمل المفروض كان النوبة                 إعمار
حاجة مفیش یبقى كله الصعید وسط تحطني بس مبلوعة كانت أسوان إعمار قلت لو اسوان. لغایة                  المنیا

." ". وتضیف آیات "بخاف من الخطوات الكبیرة لما بتموت عشان مبتحیاش تاني بسهولة 4142  اسمها نوبة

الوزراء مجلسي مع القافلة بتنسیقیة یسمى ما أو للقافلة الممثلین األعضاء بین لقاء مباشرة القافلة                 تلى
تكون الوزراء مجلس من لجنة تشكیل منها نقاط عدة على واالتفاق مطالبهم بعرض فیه قاموا                 والنواب
ومناقشة المشروع من فورقندي الستبعاد الخرائط على لالطالع بها أعضاء القافلة منسقي من               مجموعة

  - مقابلة جماعیة مع النساء المشاركات في االعتصام من توشكى.38
 

  -وهو محامي نوبي وعضو لجنة اإلسكان بمجلس النواب.39
  -مقابلة شخصیة مع مروة السید40
   -مقابلة شخصیة مع سهام عثمان.41
 -مقابلة شخصیة مع آیات عثمان.42
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القافلة مثلت التي التنسیقیة اللجنة أن إال . وغیرها بالبرلمان النوبة أهالي وتوطین وإعمار تنمیة هیئة 43                قانون

فندق في المعتصمین مطالب بعرض خاصة مؤتمرات ثالث القافلة فض عقب كما النساء. من تماما                 خلت
هذه في التمییز من أشكال الناشطات بعض وواجهت توشكى، وفي عنبیة قریة وفي الفض صباح                 بسمة
مصطفى عامله كان المؤتمر. "رحنا بسمة: مؤتمر عن االعتصام في المشاركات إحدى وتروي               المؤتمرات.
المفروض كان صحفي مؤتمر اتخانقت..ده وانا بسمة. فندق في یاسین والنائب الیزید أبو وعمرو 44               بكري

2 الساعة یخلصوا وعایزین وبشكر بشكر انا یقول یاسین النائب بدأ مطالبهم. عن یتكلموا االعتصام                 شباب
كبار رجالة ابتدوا نایحة من وانا ناحیة من بتتخانق حفصة إعالمي. شو المؤتمر ان حاسین .1 بدأ                   وهو
له ومحدش هنا عمام ملیش انا قلتله هضربك عمك انا اهو بقولك انا عالي بصوت متتكلمیش                  یقولولي
النوبیین النشطاء\ات بعض قرر ویومها علیهم". بیطلع فكان الفض قرار من متغاظة كنت انا علیا.                 ضرب
وطلعنا قرروا "العیال أمنیة، تدابیر أو كمائن وجود وعدم االعتصام فض بعد فورقوندي في الالفتات                 رفع

." 45  فورقوندي فوق وقعدنا نص ساعة كتبنا لوح ورفعناها هناك ورجعنا

في نتكلم اننا الرجالة راضیین مكانوش توشكى في هنا المؤتمر "یوم ن.: فتروي توشكى، مؤتمر عن                  أما
للستات ادوا الجایة المرة قلنالهم السؤال. یقول اللي هو والراجل ورق في السؤال بنكتب كنا                 المیكروفون.
إخالل النساء أغلب وعبرت ." مراحوش. لو حتى حاجات لموا منهم في یتكلموا..الستات الحریة 46              كمان

حمس وأنه النوبي، الحراك في مسبوق غیر وربما مهم سیاسي حدث القافلة یعتبرن أنهن لألحداث                 رویهن
الحراك في مشاركتهن استكمال على عازمات أنهن جمیعا وأكدن القضیة مع لالشتباك الشباب من                العدید
وجود ودون المطالب تحقیق دون االعتصام انتهاء من قلقهن عن عبرن أنهن إال قادمة. فعالیات                 وأي

 خطوات قادمة واضحة.

 

 

 

 

 

  -" ننشر تفاصیل لقاء قافلة "العودة النوبیة" مع رئیس الوزراء". البوابة نیوز. 12-01- 43.2016
http://www.albawabhnews.com/2247030 

  -النائب یاسین عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة44
  -مقابلة شخصیة مع ل.أ.45
  - مقابلة جماعیة مع النساء المشاركات في االعتصام من توشكى.46
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 الممارسات التمییزیة التي تتعرض لها الناشطات النوبیات على أساس نوعهن

جنسیة أو جسدیة انتهاكات هناك تكن لم األحیان أغلب في أن یظهر والناشطات النساء شهادات خالل                  من
بشكل المعتصمین الرجال قبل من معهن التعامل كان النساء من عدد كرر كما بل نفسه، االعتصام                  في
بیضایقونا مكانوش هناك "الشباب بسوء، لهن تعرضهم عدم األقل على أو التقدیر، من قدر به                 مباشر
القافلة في النساء مشاركة من وبالرغم بل. ، األبویة الممارسات من العدید هناك كان أنه إال . 47                 خالص"

 وعدم تعرضهن ألشكال واضحة من العنف، إال أن هناك بعض أنماط التمییز التي ینبغي تحلیلها.

تمنع  التي  التمییزیة  الممارسات  سیاق  في  وضعھا  یجب  بل  العودة"،  ب"قافلة  خاصة  األنماط  ھذه  تعتبر  ال 
النساء والناشطات من ممارسة نشاطھن بحریة سواء كان متعلق بالقضیة النوبیة خصوصا أو في المجال العام 
عموما. وبالتالي یھدف ھذا الجزء لیس فقط لرصد االنتھاكات أو الممارسات التمییزیة خالل قافلة العودة ولكن 
أیضا لعرض تجارب النساء الیومیة في االشتباك مع الحراك النوبي. التركیز األكبر في الروایات التالیة ھو 
على "االتحاد النوبي العام بأسوان" ألن أغلب الراویات ھن عضوات باالتحاد، لیس ألنھ التنظیم الوحید الذي 

یمثل النوبیین،ھناك العدید من التنظیمات األخرى التي ال تتطرق لھا الورقة وال ألشكال التمییز داخلھا.

 تمثیل النساء وآلیات اتخاذ القرار

بالقافلة المتعلقة األمور في سواء القرارات اتخاذ في النساء بدور المتعلقة هي األولى المالحظة تكون                 ربما
القافلة في النساء من عدد مشاركة من فبالرغم وجدت. إن تنظیماتهن وداخل كنوبیات نشاطهن في                 أو
یتم المصیریة القرارات أن وضحن أغلبهن أن إال یومیا، االعتصام في والتواجد الحشد في البارز                 ودورهن
من منعهن أو رأیهن عن التعبیر من النساء منع بالضرورة ذلك یعني وال معهن. التشاور دون                  أخذها
الهامة القرارات اتخاذ أثناء التواجد عن تعوقهن التي الظروف االعتبار في الوضع عدم ولكن                المشاركة،
لم الموجودات النساء فجمیع عادي. أمر باعتباره غیابهن في القرارات اتخاذ یتم وبالتالي بالقافلة                المتعلقة
ذلك یوقف ولم الباكر. الصباح في والعودة اللیل آخر حتى المكوث و االعتصام في المبیت من                  یتمكن
سبیل على ذلك وكان للنساء كامل شبه غیاب في الیوم نهایة في القرارات اتخاذ من القافلة في                   المشاركون
وبالتالي االعتصام من الثالث الیوم فجر الفض قرار فاُتِخذ االعتصام. فض بقرار یتعلق فیما واضحا                 المثال
تجاهل مساءا.و الرحیل إلى یضطررن والالتي االعتصام في المشاركات النساء أغلب غیاب في أخذه                تم

  -مقابلة شخصیة مع ف.ن47
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هؤالء بین مشترك وعي هناك أن أو القرار، هذا اتخاذ أثناء الرجال نظرائهن مثل النساء تواجد                  لضرورة
االعتصام في المشاركات النساء تستیقظ أن من مانع ال وأن لهم، یرجع حق هو القرار صنع أن                   الرجال
تمییزا القرار اتخاذ في اآللیة هذه وتشكل االعتصام. على یمر لم مواطن أي مثل مثلهن فضه خبر                   لیسمعن
ظروفهم لهم تسمح لم أشخاص أو ما غیابِشخص في القرارات باتخاذ مقارنته یمكن ال النساء ضد                   واضحا
تفرضها التي القیود وهو بنیوي سبب إلى یرجع النساء غیاب أن حیث معینة، قرارات اتخاذ أثناء                  بالتواجد
كما النساء)، مبیت نفسهم االعتصام في المشاركین الرجال أغلب یقبل لن األغلب (ففي حریتهن على                 األبویة
3 الساعة االعتصام فض قرار ذلك"خدوا عن ف.ن تعبر المشاركة. من كامل نوع) (أو فئة یحرم سبب                   أنه
الموجودة لألطراف مبصوش أوي ذكوري بشكل طلع القرار هیفضوا. مكنوش موجودین كنا لو ..                الفجر

اجتماع وفي اتفك االعتصام قالولي الصبح وصحیت خدوه القرار كان تالتة ساعتین فردي. وبشكل 48              التانیة

.". 

خالیة كانت والتي التنسیقیة اللجنة أعضاء اختیار یخص فیما أیضا الناشطات قبل من الشكوى هذه ذكر                   وتم
انهم شباب 10 اختاروا هم باللیل لهم. بالنسبة القافلة في مشاركین مكناش "احنا ر.م: تقول تماما. النساء                   من
بنقعد مكناش األول من ألن عدد كمالة احنا اختارهم.. ومین ازاي، اتعملت التنسیقیة ..اللجنة منسقین                 یبقوا
بنسأل حد اي زي زینا بنروح االتفاق. بنكمل واحنا بینهم ما اتفاقات في فریق في لقینا احنا نتكلم. بعض                    مع
كنا احنا موجودة تكوني بأهمیة حسسك أو مشاركتنا شجع اإلدارة مجلس من حد مشفتش "أنا وتضیف: ،"                 49

اتعمل اجتماع مفیش االتحاد.. في صحفي مؤتمر وعملوا هدیت الدنیا لما وكده. أكل ونجیب نفسنا من                  بننزل
مجلس رایحین دول ال12 عشان تحضیري اجتماع في شاركوا تعالوا قالنا محدش اختاروهم هم                للي
نفسي كان انا عدد. كمالة كنا لهم بالنسبة ..احنا هنروح مش لو حتى معانا رأیكوا محتاجین عاألقل                   الوزراء.
حصل "لما ف.ن: وتؤكد ." جوة ایه هتقول النظر بغض دخلت ست واحدة تبقى نسائي، عنصر 50                أي

اننا مجال في مكنش ووقتها الحكومة هیقابل لمین بمعاییر اختیار قبلها من في مكنش الحكومة                 موضوع
." 51  نتخانق

مؤتمر "في سابقا: إلیه اإلشارة تم كما القافلة تلت التي االجتماعات في أیضا النساء آراء إقصاء                  وظهر
في اجتماع في "كان الكالم: هذا على ر.م وتؤكد ." بالكلمة اكتفوا قالولي كلمة اقول عایزة كنت 52                 توشكى

هیتكلم فینا حد ان یحسوا لما روحنا. بس خالص سیدات في مكنش األول شخصیا. دعانا ومحدش                  توشكى
النساء مشاركة عند التوقف یجب ال وبالتالي .". فیه نتكلم تاني مكان لینا هنا هنتكلم مش ال بیحسسونا 53                  كانوا

  -مقابلة شخصیة مع ف.ن48
  -مقابلة شخصیة مع ر.م49
  -كما سبق50
  -مقابلة شخصیة مع ف.ن51
  - مقابلة شخصیة مع د.ع.52
  -مقابلة شخصیة مع ر.م.53
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التمییز عدم أو المتساویة المشاركة على كاف دلیل باعتباره والمؤتمرات االعتصامات في              وتواجدهن
في النساء بدور مثال المشاركون احتفى فبینما كذلك. وحدودها المشاركة هذه شروط تحلیل فیجب                ضدهن،
مجلس ومقابلة التنسیقیة اللجنة في بتمثیلهن اهتمام هناك یكن لم والمأكوالت، المیاه إلدخال الكمین                كسر
الحاجات نحضر اننا مبیستعنوناش "هم ذلك عن أ.ش وتعبر القافلة. تلت التي المؤتمرات في أو                 الوزراء
اإلحتفاء یتم فبینما عام، بشكل الكبرى السیاسیة األحداث في النساء مع بالتعامل ذلك ویذكرنا . 54               دي"

عدم أو إقصائهن یتم إلخ)، الحرب، الثورة\ الوطني\ (التحرر ما قضیة أجل من النضال في                 بمشاركتهن
 االهتمام بتمثیلهن في العملیة السیاسیة التي تعقب الحدث (انتخابات- تمثیل سیاسي- كتابة الدستور، إلخ).

"الدعم" في الدور هذا حصر ویتم كبیر، حد إلى تقلیدیة زمالئهن قبل من النساء دور رؤیة وتظل                   
ویظهر والغذاء. المیاه توصیل مثل الجندریة األدوار تقسیم مع تماما متوافقة بأدوار القیام أو                و"المساعدة"
عدد احتفى فبینما الدور. هذا الرجال فهم وكیف لدورهن النساء رؤیة بین التباین العودة قافلة في                  بوضوح
الذي الحقیقي" "دورهن اعتبروه ما على تركیزهم فكان النساء، بمشاركة باالعتصام المشاركین الرجال               من
التحضر ومنذ بل لالعتصام، األول الیوم منذ متواجدات هن بینما اإلعاشة، لتوصیل الكمین كسرن عندما                 بدأ
المیاه عنهم انقطعت الذین الرجال دعم في دورهن على الضوء تسلیط یتم بالتالي، القرى. في والحشد                  للقافلة
باعتبار ر.م. عنه عبرت ما یعزز ما وهو كاملین، كشركاء ال الخارجي العالم مع التواصل وسبل                  واألكل
لالعتصام. وداعمات زوار بل معهن مشاركات فعال النساء هؤالء یعتبرون ال القافلة في المشاركین                الرجال
واالسم نوبیة أرض فورقندي عشان شاركت "أنا ح: تقول مختلف بشكل القافلة في مشاركتها النساء                 ورأت
كمان لكن علیها. هحارب وانا هیاخدها محدش النوبیة األرض حاجتین، على بحارب فأنا نوبي.                اصال
في المشاركین أحد والدة وهي ن. أما ." النوبیة األرض عشان بس مش یتعدل الزم كله 55                 المشروع

كلهم دول عشان جایة أنا .. عشانه جایة مش "أنا فتقول: الحصار فك قافلة في شاركن الالتي 56                  االعتصام

رایحة حقوقنا نفسها.. القضیة عشان شاركت "أنا فتقول: ن.أ أما ." برضه هاجي كنت هنا مكنش 57                ولو

مقعدتش أنا نعم أي تاني.. ألراضینا نرجع عایزین .. ناسي بس .. هناك حد لیا مكنش مظلومین.                   والنوبیین
كملوا كانوا لو یفضوا. عایزة مكنتش "انا م: وتؤكد ." ارجع عایزة انا أمي من بسمعه اللي من بس البلد 58                    في

." 59  كنا قعدنا معاهم

في العمل دینامیكیات عن بمعزل لدورهن القاصرة والرؤیة النساء لها تعرضت التي أشكال رؤیة یجب                 وال
االتحاد وداخل السابقة وفاعلیاتها النوبیة القضیة في نشاطهن خالل من له یتعرضن ما وعن العام،                 المجال

  -مقابلة شخضیة مع أ.ش.54
  -مقابلة شخصیة مع ر.م.55
  - المقصود االبن56
  -مقابلة جماعیة مع المشاركات في القافلة من توشكى57
  -كما سبق58
  -كما سبق59
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أشكال ببعض النساء فیه شعرت التي األول االعتصام هذا یكن لم فأوال األخرى. النوبیة التنظیمات                 أو
في اعتصام "قرروا یوم: 11 لمدة استمر والذي 2011 سبتمبر 4 اعتصام عن ل.أ فتروي                 التهمیش،
ستات مشاركة في كان یوم أول بحقوقها. بتطالب والناس وتغییر ثورة في ان بما العودة حق عن                   سبتمبر
هنا. للبنات بیات مفیش عشان عاالعتصام وبنیجي بنروح كنا أسوان من هنا ومن التهجیر من اوي                  كتیر
انت ان فكرة بس بستات. جاي اوتوبیس في كان ده یوم اول التهجیر من بالذات كبار وبنات شابات في                     كان
مش انت ان كده بعد عرفته اللي او االعتصام في مشاركة انت ان معناه مش ده عاالعتصام وتیجي                    بتروحي
ایه بیعمل ومین بكرة هیحصل اللي وایه امتى هیخلص ده االعتصام عارفة مش انت القرار؛ في                  مشاركة
في ان عرفت كده بعد ازاي بتتاخد دي القرارات عارفة مكنتش ساعتها یفتحه. ومین الشارع یوقف                  ومین
او 9 لحد الصبح 9 من بروح وانا یتنفذ المفروض بیجیلي والقرار القرارات محتكرین یعتبروا كده                  مجموعة
إدارة ال. الیومي في بس المیكروفون في تتقال ممكن الكبیرة الحاجات في بیسألني. محدش باللیل 11                
عصام مع الوزراء مجلس في اجتماع في بعدها المفروض وكان الوقت. نفس في بتوصلنا مكنتش                 الحاجات
كنا ومشیوا. االعتصام یوم تاني جم هم القاهرة. من كانوا بس ده االجتماع في شاركت ستات في . 60                  شرف

ملزمة غیر ورقة هي االعتصام. فض تم اساسها وعلى كتیرة بوعود ورقة طلعت ویومها القرارات                 مستنیین
." 61  ولما عصام شرف مشي اترمت في الزبالة

اتخاذ في التهمیش حیث العودة قافلة في النساء باقي تجارب مع 2011 اعتصام في ل.أ تجربة                  تتشابه
الشهادة هذه في ل.أ تضیف وربما االعتصام. أحداث في المشاركة من بالرغم السیاسي والتمثیل                القرارات
من نوبیات تفضیل تم 2011 سبتمبر اعتصام بعد الوزراء مجلس وفد في نساء دمج تم عندما حتى                   أنه
- بأسوان القاطنات النوبیات للنساء رؤیتهن ألن ربما االعتصام في المشاركات إشراك وعدم أسوان                خارج
للنوبیات برؤیتهن مقارنة دونیة- وأحیانا – محافظة أكثر تكون قد - شابات منهن الكثیر أن                 خاصة
هناك یكون وقد السیاسي. بنشاطهن معروفات أو عال تعلیم مستوى على الحاصالت خاصة               القاهریات

  اعتبار أنه ال یجب سفر الشابات النوبیات إلى القاهرة والمبیت هناك من أجل المشاركة في االجتماع.

االتحاد في النساء فدور الكبیرة، الفعالیات أو االعتصامات على التهمیش من األنواع هذه تقتصر ال                 ثانیا،
المناصب تولیهن وفي بل االتحاد، عضویة في للنساء جید تمثیل فیوجد السابقة، الصورة أیضا یعزز                 النوبي
بزمالئهن الكاملة ومساواتهن القرار اتخاذ على قدرتهن على فعلي بشكل دائما ینعكس ال ذلك أن إال                  القیادیة،
كاتحاد لنا بالنسبة البنات فمشاركة ستات، اإلدارة مجلس تلت كاتحاد لنا "بالنسبة عزمي: محمد یقول                 الذكور.
بنشتغل اللي عالمجتمع نبص خلینا ألن معانا. بتشتغل بنات في ان بسبب بنتشتم نوبي كاتحاد احنا                  طبیعي.
نظرتهم وابتدت تتغیر ثقافتهم خلى عنهم ثقافیا مختلفة بمجموعات النوبیین واختالط مقفول مجتمع هو                بیه

  - رئیس الوزراء وقتذاك.60
  -مقابلة شخصیة مع ل.أ61
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وبالفعل، ." الوقت طول الستات مشاركة بندعم احنا لكن متشاركش. والست العیب وفیه تختلف 62              للنساء

واللجنة والصحة والمرأة والمتابعة والتخطیط اإلعالم، لجان ومنها حالیا باالتحاد لجان عدة النساء               ترأس
یتم التي اللجان نوع أوال عوامل: ثالث إلى االنتباه ویجب الكاملة، الصورة یعطي ال ذلك أن إال                   االجتماعیة
للنساء الفعلیة المشاركة ثالثا تولیها، من النساء تمنع التي المواقع ثانیا المرأة، لجنة ودور فیها النساء                  إشراك

  في صنع القرار بالرغم من وجودهن في مناصب قیادیة.

اختصاصات من أنها لها ینظر بعینها لجان أو مناصب في النساء بوجود الترحیب یتم األحیان، أغلب                  في
الثقافیة األنشطة تنظیم عن مسئولة اللجان هذه أن منظور من المرأة، ولجنة االجتماعیة اللجنة مثل                 النساء
واالجتماعي الثقافي الشغل تشیل الستات ان بیعتمدوا یومي "بشكل الیدویة: واألشغال والمعارض              والندوات
االتحاد متمثلیش بس شغل یطحنوكي مشكلة اي معندهمش البنات شغل على قایم اربعة تالتة شغله                 االتحاد
اللي المجلس .2013 او 2012 في االتحاد في االجتماعیة اللجنة "مسكت ر.م. وتقول ." نائب أو 63                كرئیس

ملهاش كده لجنة كام في ان شایفین هما الثقافیة. اللجنة امسك اني في مشكلة ومحصلیش تزكیة خدتها                   فات
أما ." شغل المهم عادي الباقي والنائبین الرئیس على بتبقى الخناقة یمسكها، مین ان بیتخانقوا فمش 64                أهمیة

بعید المرأة لجنة الیدوي.. والعمل السنویة المعارض على مقتصر االتحاد داخل فدورها المرأة، لجنة                عن
محدش ان قالوا المرأة لجنة او االتحاد في الستات كمان السیاسیة، بالقرارات خالص دعوة وملهاش                 أوي

." 65  قالهم عالقافلة ومحدش اتكلم معاهم وابدوا ترحیب انهم یطلعوا

من العدید وتتقلد بل المشاركة في أو العمل في االنخراط في عوائق عام بشكل النساء تواجه ال بالتالي                    
تقبل یتم ال األحیان أغلب في الرئیس". نائبي أو "الرئیس مناصب من یقتربن لم طالما القیادیة                  المناصب
نشر تم ومؤخرا سائد. عرف أنه إال مكتوب قرار وجود عدم من بالرغم المناصب هذه في النساء                   ترشح
صراحة ینص االتحاد رئیس منصب على الترشح باب فتح إعالن بعد النوبي االتحاد صفحة على                 توصیة
هذا ویعد بوضوح. االتحاد الئحة یخالف ما وهو الرئیس، منصب على الترشح في النساء أحقیة عدم                  على
إلى األمر ووصل بعینها مناصب النساء تولي بعدم الخاصة االتحاد في السائدة الثقافة على جلیا مثاال                  القرار
العمومیة الجمعیة في التوصیة هذه عن التراجع تم وقد الترشح. من النساء منع عن صراحة اإلعالن                  حد
إعالن بعد أتى القرار هذا أن المرجح ومن واسعة. ضغط حملة بعد 2017 أبریل 24 یوم اجتمعت                   التي
هناك كانت المناصب، هذه في النساء لترشح الرفض جانب وإلى للترشح. نیتها عن االتحاد عضوات                 إحدى
إلى المنصب هذا تولیها خالل وتعرضت الرئیس، نائب منصب في االتحاد عضوات إلحدى واحدة                تجربة
خناقة "حصل وتقول: األحیان. بعض في دورها ممارسة من منعها إلى وتصل بنوعها مرتبطة عوائق                 عدة

  -مقابلة شخصیة مع محمد عزمي.62
  -كما سبق63
  -مقابلة شخصیة مع ر.م.64
  -مقابلة شخصیة مع ف.ن65
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یبقى األول النائب الزم ألن أول نائب مش تاني نائب خلوني االتحاد. نائب مسكت لما 2012 في                   كبیرة
النائبة كنت انا ففعلیا الفترة طول اصال موجود مكنش االول النائب مفهوم. لكن حتة في مكتوب مش ده                    ولد.
قریة في اجتماع في كان والهالیل الدابودیة مشكلة أیام مثال خناقات. وحصل ربكة عاملهم كان وده                  االولى
واكبر بنت دي هینفع مش ال قالوا بتاعه. النائب المفروض هیتكلم؟ فمین موجود مكنش الرئیس                 كالبشة.
ست عایزین مش شباب أو رجالة في ان الموضوع ر. وعم انا بعض قصاد وحطونا هیتكلم. اللي هو                    واحد
بافتكاسة، ویطلعوا متتنفذش مینفعش ، 3 2 1 بتقول الالئحة بس وجودي من متضایقین سنة بقالهم                  تتكلم.
علیا"، مستكترینها نائب؟ مش مرمطونة انا ان اساس على معایا بتتعاملوا ایه دي السنة طول انتوا                  أمال
قمت فأنا متواجد مش كان األول النائب لما بس مقبولة تاني نائب ان فكرة وكانت بینتخب "النائب                   وتضیف:
النساء لوجود الواسع القبول عدم عن االتحاد في ل.أ تجربة وتوضح ." مشكلة. في حطهم اللي ده 66                 بدوره

كامل بشكل بدورهن بالقیام لهن السماح یتم فال بالفعل، فیها انتخابهن یتم عندما حتى القیادیة المناصب                  في
2014 "في ل.أ: وتضیف أدوارهن. ممارسة من المنتخبات العضوات لمنع التنظیمیة اللوائح مخالفة               ویتم

." 67  كنت عایزة ادخل كرئیس لالتحاد وحصل خناقة كبیرة وفي اآلخر منزلتش.

وقائع هناك كانت فمثال القرار، صنع في األهمیة من القدر بنفس اإلدارة مجلس عضوات النساء تحظى                  وال
إال الوقت، لتأخر بها متواجدات غیر النساء تكون ما غالبا والتي الرسمیة االجتماعات بعد قرارات                 باتخاذ
مثل الهامة األحداث في أن كما اإلدارة. مجلس عضوات من عدد اعتراض بعد الخطأ هذا تفادي تم                   أنه
اإلدارة مجلس عضوات رأي أخذ دون التنسیقیة أعضاء واختیار الفض مثل قرارات أخذ تم األخیرة                 القافلة
نفسه. االتحاد وإدارة تمثیل عن مختلف االعتصام تمثیل أن باعتبار وذلك لیال، االعتصام في تواجدهن                 لعدم
بیه وبیتاخد حقه ده عادي كالم بیقول فیهم عضو اي ال. بره من بس ومؤثر مهم ورایكوا تمام قدامنا                     "هو

" 68  وبیاخد قرار انما انتي الزم تتخانقي والزم تبقى معركة عشان یتاخد بیه مش حقك الطبیعي.

العام، المجال وفي القضیة هذه حول نشاطهن في النوبیات النساء له تتعرض مما جزء التمییز هذا                  ویعد
العدد كسرت اللي انا ان خاص بشكل علیا الهجوم بیتم "كان االنتخابات: إحدى في ترشحها عن ف.ن                   تروي
برضه الن قوي بشكل دعمني النوبیین من حد ان فاكرة ومش مدعمنیش االتحاد تفرقة. عملت اللي انا                   وان
التنظیمات في مشابهة ممارسات أیضا وهناك ." ست واحدة فلیه رجالة 5 وفي ست واحدة ادعم لیه 69                 عندهم

النوبي الشباب اتحاد على اتعرفت الثورة "بعد غ.س: تروي أسوان، خارج حتى األخرى               النوبیة
كان رجالة. المؤسسین ال3 كان .2013 في نشاطه واتوقف 2009 في اتعمل القاهرة، في هو                 الدیمقراطي.
والبنات التهجیر في فاعلیة عملنا 2012 في جینا – سیاسیة غیر أنشطة نعمل اننا في البنات حصر                   موترني

  -كما سبق66
  مقابلة شخصیة مع  إحدى المشاركات بالقافلة.67
  -مقابلة شخصیة مع ر.م.68
  -مقابلة شخصیة مع ف.ن.69
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5) المجموعة داخل للنساء جید تمثیل وجود من بالرغم وذلك لوجستیات"، یعملوا انهم متحمسین كانوا                 كلهم
قالوا وبعدین المؤسسین اختاروا األول التنفیذي "المكتب غ.س: وتكمل عضو). 13 أو 12 أصل من                 نساء
بها أیضا تمییزیة ممارسات غ.س. وواجهت واالجتماعیة." الثقافیة اللجان في كان الستات تكتل بنت.                یاخدوا
مرة أفتكر .. عیلتي واسم التعلیم بیحمیني واللي السن عشان مختلف بشكل "بیعاملوني الوصایة: من 70               نوع

العام النوبي النادي في وقفة وعملنا جدا استاءنا فاحنا غزاة النوبیین ان قال مقالة نشر العریان عصام                   كان
قالتلي وناس ابوكي. وانا صوتك ومتعلیش بنتهم أنا ان على معایا یتعاملوا وابتدوا علي فصوتي                 اعتراضا،
كونك المیدان... في بنام انا فكرة على له قلت المیدان في مبیناموش بناتنا واحنا وممولة مدني مجتمع                   انتي

." 71  أنثى في المجتمع النوبي مش أسهل حاجة

ولكن جندریة باألساس هي فیها النساء إشراك وعدم القرار اتخاذ آلیات إشكالیة أن إلى االنتباه أیضا                  یجب
شفافة آلیات وجود بعدم خاصة االعتصامات بعض وفي النوبي االتحاد داخل أوسع تنظیمیة مشكلة                هناك
لالختیارات واضحة معاییر وجود وعدم االعتصامات مثل الكبرى الفعالیات في القرارات التخاذ              وواضحة

 الخاصة بالتنسیق السیاسي أو آلیات تقییم للفعالیات الكبرى.

 

  تقاطع المجالین العام والخاص

تقتصر وال العام، المجال في المنخرطات النساء لها تتعرض التي الوحیدة هي السابقة التمییز أشكال تعد                  ال
القوى دینامیكیات بین وثیق ارتباط هناك نسوي، منظور فمن فقط. العام المجال على التمییزیة                الممارسات
قضیة أي أجل من وعملهن النساء رحلة تبدأ ال اآلخر. على أحدهما ویؤثر والخاص، العام المجالین                  في
للقیود محاربتهن من یبدأ ما غالبا بل العام، المجال في القضیة هذه مع اشتباكهن لحظة من                  سیاسیة
البیت من تطلع عشان فینا واحدة "كل الخاص، المجال في واختیارهن حركتهن حریة على                المفروضة
بس متقبلین مش وال متقبلین فهما معاهم وبتكلم ایه بعمل انا عارفین وامي اخویا ازاي.انا هتعملها                  صعبة..
الزم التلفزیون. في او عالفیس ر. صورة شفت انا فیقولها الشارع في یشوفها حد وارد الن معاهم اتكلم                    الزم
في محظوظة ر.م. كانت وإن ." عارفة وانا تالتة اتنین واحد بتعمل هي اه تقول بتاعتي الجبهة 72                 یبقوا

ناشطات فهناك ال، وتارة تارة سیاسیة الفعالیات في مشاركتها تتفهم قد التي أسرتها مع للمعركة                 إدارتها
من المشاركة من منعهن یتم أو واالحتجاجیة السیاسیة الفعالیات في مشاركتهن إخفاء إلى یضطررن                أخریات
یجب كان القافلة فاعلیات أثناء أن العام، المجال في منخرطة أیضا أخت لها وهي أ.ش، تروي أسرهن.                   قبل
في یشك أو ابنتیه غیاب األب یالحظ ال حتى أحیانا البیت في هي تمكث أن أو الحضور یتبادلن                    أن

  مقابلة شخصیة مع غ.س.70
  كما سبق71
  -مقابلة شخصیة مع ر.م.72
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من الحد من فقط تمییزا ذلك یعد وال القافلة. في أ.ش. مشاركة من ذلك حد وبالطبع القافلة. في                    مشاركتهن
مشاركتها. ضعف بسبب زمالئها قبل من التمییز من مضاعفة أشكال إلى تتعرض قد ولكنها حركتها،                 حریة
المشاركة من النساء لمنع األقارب أو الزوج مع التواصل مثل أسالیب إلى الدولة لجأت أخرى أحیان                  وفي

  وهو ماحدث بالفعل مع د.ع حیث تم منعها من قبل أحد أفراد العائلة من المشاركة في أول أیام االعتصام.

الرجال تعامل أیضا یوضح بل النساء، اختیارات من الحد على والخاص العام المجالین تقاطع یقتصر                 وال
عن المثال سبیل على ر.م. فتروي العام. المجال في الناشطات للنساء رؤیتهم الخاص المجال في النساء                  مع
یعني مباشرة.. غیر رسالة فیها حاجة في بس مباشرة مضایقة "مفیش االتحاد: أعضاء القافلة في                 المشاركین
حد هاتوا فیكوا واحد كل مقترح عندي قلت انا قریة من ولد 15 في واحد كل میكروباص 14 معانا                     احنا
مكان واحجزلهم معانا ومراتك أختك هات عندك أخت؟ معندكش برة. من تحشدلي عایزیاك مش                یخصكوا،
هتبسط مش أنا ما حاجة. أعمل ما غیر من بنت و15 ولد 15 معایا كده أنا المیكروباص. في برضه                     جنبك
تیجي اخته میرضاش هو فینا... واحدة في یذم یهمس وبسمعه معانا انتوا بنات یا برافو تقولي تقعد لما                   أوي
واحد من كده قبل سمعتها انا حاجة.. أي بنت عم.. بنت خالة.. بنت اخت.. مبشفلهمش "انا وتكمل: ،"                  73

هنا متجیش رجلك تیجي.. اوعي االتحاد مرة جت قریبته لواحدة بیقول سمعته وانا االدارة. مجلس في                  معانا
قالتلي والبنت وكده عاالجتماعیات زیكوا واخدة مش هي فاضیة مش هي اصل حاجة قصدي مش انا                  قاللي
، الناشطات تجارب عن الممارسات هذه تنفصل ال فاضي". كالم ده تاني ده المكان متجیش قاللي هو                   ان
من للعدید رسالة یعطي النساء من ذویهن إلشراك النوبیة الفاعلیات في المشاركین الرجال من العدید                 فرفض

  الناشطات  هناك إشكالیة في نظرة زمالئهم لهن أو أن هناك حكم أخالقي على الناشطات بالمجال العام.

تتعامل األقلیة هذه كون هو المجتمع في عرقیة أو دینیة أقلیة إلى النساء بانتماء المتعلق التمییز من جزء                    ان
جمیع حق من وأن المجموعة هذه هویة على بالحفاظ المسؤوالت هن نسائها باعتبار األحیان من الكثیر                  في
من األقلیة هذه في امرأة كل وكأن النساء، هؤالء وحیوات أجساد على الوصایة ممارسة األقلیة هذه                  رجال
ممكن شخصیة قرارات "في غ.س.: تروي بحیاتها. تتعلق قرارات وأخذ بل خیاراتها، حول التشاور                حقهم
ازاي تخصینا" "انت انه الفعل رد ان حاسة وكنت الحراك. في نوبي بشخص مرتبطة كنت علیكي.                  تتاخد
المنتمیات النساء له تتعرض التي المضاعف التمییز حول وتضیف عالقة.". في انت ان عالفیسبوك                تكتبي
ومینفعش كوم نص مینفعش ایه.. هلبس أفكر بقعد اجتماع اي اروح ما قبل مضاعف. تمییز "هو :                   ألقلیات
سمعت الحجاب.. قلعت لما ده. في البنات بیدخلوا فهما التدین منها جزء جیتو بیعملوا هم مطرقعة.                  الوان

 حاجات زي العفة وبناتنا واحنا مش كده".

 

  -مقابلة شخصیة مع ر.م.73
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 استهداف الناشطات بالمجال العام

خالل المباشر واالنتهاك العنف من ألشكال بشهادتهن أدلین اللواتي الناشطات أغلب تعرض عدم من                بالرغم
األمني االستهداف بمعنى الدولة قبل من سواء بعضهن استهداف تم أنه إال زمالئهم، قبل من القافلة                  أحداث
قام فاعلیات، من وغیرها القافلة في الناشطات بعض بروز فمع المجتمع. قبل من األغلب- هو وهذا –                   أو
یؤثر الوصم من األشكال لهذه النساء وتعرض بنوعهن مرتبطة تشهیر محاوالت أو تهدیدات بتلقي                بعضهن
ف.ن: تقول األسواني. المجتمع مثل الصغیرة المجتمعات في خاصة النشاط على قدرتهن على كبیر                بشكل
مش احنا بس ده االعتصام طلعت الستات ازاي ان علینا محطوط مینفعش..احنا االختالط قالت ناس                 "في
المهمة المحطات في بتستشیرنا والناس القافلة موضوع في برزت كشخصیات واحنا هنواصل. احنا               هنقف
وتضیف: ،" القافلة في موجودة كانت اللي السیدات مجموعة في ثقة في بقى االعتبار في آراءنا 74                واخذ

التهدیدات: من النوع نفس أ.ش وتلقت عالفیس". بیبعتوا .. حد طریق عن األخالق تمس تهدیدات                 "بیجیلي
أو الناشطات تخویف إلى المحاوالت هذه وتهدف ." شبهي لبنت عریانة صور عاالیمیل بعتلي 75              "حد

  تهدیدهن.

التواصل موقع على صورتها بوضع النوبیین النشطاء أحد قام حیث علني استهداف إلى ل.أ                وتعرضت
تاني اعتصام من وصورتي یوم اول االعتصام من صورنا یاخد قرر ح. اسمه "واحد "فیسبوك":                 االجتماعي
"شرموطة" معانا بنت ان قال "واحد أ.ش تروي كما أخرى واقعة وفي النساء؟" مشاركة یجوز هل                  وكتب
معاها راح عزمي ومحمد البوست شیلي قالولها والناس شوت سكرین نزلت وهي عالكورنیش من                وبنجیبها
للواء شكر كتب واحد نشاطهن"وفي أساس على النسات استهداف عن ل.أ وتكمل " محضر 76              وعمل

الحمام وداهم لحقهم وهو الصحراء في حاجتهم یقضوا كانوا یوم اول معانا كانوا اللي البنات ألن                  مصطفى
مع الخیم في یباتوا ما بدل یباتوا كركر في بیوت ویودیهم یاخدهم واصر یباتوا عایزین كانوا تقریبا                   وهم

  الوالد. ده مثال ناشط ومعانا في االتحاد و في ستات بیقولولنا بتروحوا لیه وانتوا وانتوا".

مواجهة علیهن أن شعورهن في ولكن االستهداف من األشكال لهذه النساء تعرض في فقط اإلشكالیة تعد                  ال
غرب أراضي ملكیة نزع حوالین اسوان غرب في كان مؤتمر "آخر ل.أ: نقول ، وحدهن العوائق                  كل
متفتكرش الن اروح اصریت أنا النساء. مشاركة تجوز هل وقال الصورة حط اللي الراجل قریة دي                  أسوان،
اللي ایه كویسة مش بنات دول المركب في سمعنا هنروحها نفسها وقریتك البیت في هتقعدنا انت                  ان
في الكافي بالشكل یساندوها لم النوبي االتحاد في زمالئها أن بالخزي شعورها حول ل.أ. وتكمل                 جایبها.".
ح. على یردوا ترفعوا هما خناقتك هیتخانقلك محدش ان ظهرلي ده االجتماع "في االستهداف: هذا                 مواجهة
مسؤولیة تتحمل عایز انت لو اعتبار رد اقل دي. الخناقة تخش عایز مش عالفیسبوك. حتى                 ومردوش
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سألنا المكان. بینا وتخش نتجمع نوبي كاتحاد اسوان غرب اجتماع رایحین احنا لو ان المفروض دي                  الخناقة
– وصل ما بعد رد رد واللي رد محدش كام الساعة هتروحوا رد محدش كام الساعة رایح مین                    عالجروب
وأثر معایا." یروح قادر وال مشتموش عشان متروحیش یقولي قادر مش هو العشا- بعد االجتماع قال                  واللي
رحت انا همه. جایب مش الموضوع إن احس ابتدیت علیا. مأثر "هو واضح: بشكل ل.أ نشاط على                   ذلك
تاني حد شتم كان لو لیه... مبتردش دي. القضیة عشان بتشتم انا هتهددني. مش انت ان شخصي دافع                    عشان
ذو لیس أمرا هي بهن والتشهیر الناشطات استهداف اعتبار عدم واضح بشكل ذلك وُیظهر . " ردوا 77                 كانوا

رئیس ومساندة الناشطات بإحدى التشهیر مثل واضحة واقعة في االتحاد،إال في زمالئهن قبل من                أهمیة
أو نسویات بكونهن المعروفات للناشطات االستهداف كان وبالطبع تحریره. تم الذي المحضر في               االتحاد
"أنا شهادتها: ل.أ وتنهي و"التمویل". ب"التحرر" االتهامات حیث أعلى نسویة مبادرات في              العضوات
اللي خناقاتي اتخانق تعالى لحد مبقولش انا ده. معملتش برضه انت بس القضیة عشان خناقاتك في                  بتخانقلك

 بتخانقها على النسویة، أنا بقولك في الحاجات المرتبطة بالقضیة".

 

 خالصة
لفهم عدسة هي بل استثنائي، لحدث توثیق لیست العودة قافلة في مشاركتهن عن النوبیات روایات                 إن
من له یتعرضن وما المجال هذا في تواجدهن وتوابع عموما، العام والمجال النوبي الحراك في                 تجاربهن
الحضور حتى الحشد من بدءا مراحلها بجمیع القافلة في النوبیات والنساء الناشطات مشاركة برزت                تمییز.
أو الجسدي العنف من ممنهجة أنماط ظهور عدم من مؤتمرات.بالرغم من تالها وما القافلة أحداث                 خالل
على تؤثر التي األبوي التمییز أوجه من الكثیر على دالة كانت شهاداتهن أن إال القافلة، أحداث خالل                   الجنسي
القافلة في الملحوظ النساء فحضور النوبیة. القضیة مع اشتباكهن یشمل والذي العام بالمجال               تواجدهن
القرار. صنع في إشراكهن على دلیال بالضرورة لیست النوبي االتحاد أنشطة في المتواصلة               ومشاركتهن
فرص من یحد واضح أبوي تمییز إما القرارات واتخاذ العادل التمثیل في للنساء التامة المساواة دون                  فیحول
تمنع التي الهیكلیة لألسباب مراعاة عدم أو االتحاد، رئیس منصب مثل بعینها لمناصب الترشح في                 النساء
فیبدو األوقات. هذه في الهامة القرارات واتخاذ االعتصام في لیال التواجد مثل محددة سیاقات في                 تواجدهن
للمناصب الترشح مثل حقیقیة قیادیة أدوار لعب في رغبتهن عند یتوقف النساء بمشاركة الترحیب                أن
لهن ومن سنا األصغر وباألخص النوبیات النساء تتعرض السیاسي. التفاوض في المشاركة أو               القیادیة،
أشد معركتهن یجعل وما األخالقي. والوصم االستهداف من أشكال إلى العام المجال في واضح                نشاط
من بدءا الخاص المجال من تبدأ إنها بل العام، المجال على مقتصرة غیر الممارسات هذه كون هو                   صعوبة
لهن والمجتمعي السیاسي االستهداف تأثیر وحتى السیاسیة بالفعالیات مشاركتهن ومنع حركتهن حریة              تقیید
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  على عالقتهن بأسرهن ومحیطهن االجتماعي، وعلى قدرتهن على استكمال نضالهن.

عن مختلفة سردیة أبرزت ولكنها منها، عانین التي التمییزیة الممارسات عن فقط النساء شهادات تكشف                 لم
أو لفرص ورؤیتهن النساء عیون من األحداث فیها تظهر النوبي، النضال حلقات من كحلقة العودة                 قافلة
وفهم الحراك في لدورهن النساء رؤیة بین فجوة وجود السردیة هذه وعززت معها. االشتباك                معوقات
ذلك برز ربما نظرهم. وجهة من ومتساو كامل دور دائما یكون ال والذي الدور، لهذا الرجال من                   زمالئهن
بالمیاه لهم النساء ب"دعم الرجال أغلب احتفاء بین القافلة في النساء مشاركة دوافع تحلیل في                 بالتحدید
والمأكوالت المیاه توصیل واستخدام القافلة في للمشاركة السیاسیة دوافعهن عن النساء وروایة              والمأكوالت"
عزیمة أبدین أنهن إال النوبیة، القضیة في المنخرطات النساء تواجهها التي التمییز أشكال جمیع ومع                 كأداة.

  على االستمرار والمقاومة.

لالئحة مخالفة توصیة نشر بعد حقیقیا تحدیا النوبي باالتحاد الناشطات وخاصة النوبیات النساء تواجه                الیوم،
الجمعیة في التوصیة هذه عن التراجع تم االتحاد.وقد صفحة على االتحاد رئیس لمنصب النساء ترشح                 تمنع
النوبیات الناشطات قبل من وتضامن ضغط بعد 2017 أبریل 24 یوم اجتمعت التي لالتحاد                العمومیة

 وعضوات االتحاد للتراجع عن هذا القرار.

على االتحاد من مرشحة وجود ومع سردها تم التي السابقة التمییز أشكال كل المعركة هذه في                  وتتمثل
في بأحقیتهن المؤمنات النوبیات النساء تخوض الرئیس، نائب منصب على وأخرى الرئیس              منصب
السیاسیة المعارك هامش على إبقائهن في المستمرة الرغبة ضد حقیقیة مواجهة المتساویة السیاسیة               المشاركة

  النوبیة بالرغم من الدور الحیوي الذي یقمن به.
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