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 مئة عام من مركزیة الجسد في الحراك النسوي المصري:
  تطور سؤال "الجسد" بین 1919 و 2019

 
 

  مقدمة
 

وكم بذلك. مباالة دون منها، الدماء فتسیل آذانهن من األقراط یجردون وكانوا الشوارع، في النساء یخطفون كانوا                   "فقد
ذراعها على األخرى بیده ویضربها بقسوة منها العلم یجذب وأخذ (...) المظاهرات في الجنود هؤالء علینا                  تعدى

". 1 ضربات قاسیة لیرغمها على التسلیم، ورغم ذلك لم یتمكن من قهرها

 
  مذكرات هدى شعراوي عن أحداث عام 1919

 
اسـتثناء، بـال جسـمي في جـزء بـكل أمسـكوا الذیـن المهاجمیـن زحـام فـي تمامـا مالبسـي تمزقـت قلیلـة لحظـات                  "فـي

" 2  وأدخـل أحدهـم إصبعـه فـي مؤخرتـي بمنتهـى العنـف، أخـذت أصـرخ وأحـاول الوصـول إلـى الحائـط

 
 شهادة إحدى الناجیات من العنف الجنسي یوم 23 نوفمبر 2012 خالل إحدى الملیونیات.

 
على واعتراضا البریطاني االحتالل لمقاومة انطلقت والتي موثقة نسائیة مظاهرة أول 1919 مارس 16 یوم                 شهد
الذكرى في العام هذا المصریة- المرأة یوم - مارس 16 یوم یحل .1919 مارس 8 في ونفیه زغلول سعد                     اعتقال
التي األولى المرة تكن لم 1919 ثورة احتجاجات في النساء مشاركة أحداث أن من وبالرغم و 1919 لثورة                    المئویة
مطالب تحمل لم النسائیة المظاهرة هذه أن من وبالرغم العام، المجال في مظاهرات أو احتجاجات في النساء فیها                    تشارك
النسائي للعمل بدایات من تالها ما إلى بالنظر خاصة النسوي، الوعي إرهاصات حملت أنها إال النساء، بحقوق                   خاصة
أول سقوط توثیق األحداث هذه شهدت كما .1923 مارس في شعراوي هدى بقیادة النسائي االتحاد تأسیس مع                   المنظم
إلعادة دعوة بمثابة المصریة" المرأة "یوم ألهم الذي الحدث على عام مائة مرور ویأتي . الثورة خالل مصریة 3                  شهیدة

سؤال یخص فیما خاصة المنصرمة، المائة األعوام هذه خالل ومطالبها المصریة النسویة الحركة تاریخ في                 التفكیر
قوات قبل من العنف شدید تعامل في النساء من العدید وإصابة 1919 ثورة في مصریة امرأة أول فاستشهاد                    "الجسد".
في الیوم وقوفنا ومع المتظاهرات. جسد ضد موجهة واضحة انتهاكات تعد ، الیوم هذا في المتظاهرات مع 4                 الشرطة

الدولة قبل ومن والعام الخاص المجالین في النساء ضد والجنسي الجسدي بالعنف المتعلقة األسئلة فیها تعد تاریخیة                   لحظة

  -هدى شعراوي.  مذكرات هدى شعراوي  مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة .2013. ص.1115
 -مركز الندیم لتأهیل ضحایا العنف والمصابین، مؤسسة المرأة الجدیدة، و نظرة للدراسات النسویة. "تجمیع شهادات حول االعتداءات الجنسیة واالغتصاب في میدان2

http://nazra.org/node/228 .2013 التحریر ومحیطه الواقعة بین 2011-2013. 20 مایو  
   -تختلف المصادر التاریخیة حول هویتها، فطبقا لبعض المصادر هي حمبدة خلیل وطبقا لمذكرات هدى شعراوي هي شفیقة محمد.3
  هالة كمال. "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها". مؤسسة المرأة والذاكرة. 4.2016
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مركزي كسؤال المتعددة بأوجهه الجسد سؤال یبرز (والعالمیة)، المصریة النسویة الحركة داخل األهمیة شدیدة                والمجتمع

 في تشكیل وعي النسویات وتحدید أجندة الحركة النسویة على مر العصور.
 

والحقوق الجسد أسئلة مع واشتباكها النسویة" للدراسات نظرة اهتمام" من وانطالقا 1919 ثورة مئویة وبمناسبة                 
بین ما المصریة النسویة الحركة داخل ومركزیته الجسد سؤال تطور تتبع إلى تسعى التي الورقة هذه ننشر                   الجسدیة،
الحراك بین النساء "أجساد بعنوان ورقة التوقیت نفس في الماضي العام نشرت قد نظرة وكانت .2019 و 1919                  
الورقة مع وبالربط .2011 بعد والجنسیة الجسدیة والحقوق بالجنسانیة المرتبطة األسئلة على ركزت والتي                واالنتهاك"،
خاصة الحالیة، اللحظة إلى وصلنا وكیف األسئلة هذه تطور لرصد الماضي إلى الرجوع نحاول علیها، وبناءا                  المذكورة
والحاضر الماضي نسویات معارك وأن البعض ببعضها مرتبطة اختالفها على النسویة الحركة مطالب أن نرى                 وأننا

  متشابكة وأنه ال یمكن فهم الحركة النسویة المصریة الیوم بمعزل عن صیرورتها التاریخیة.
 

تعتمد والتي المصریة النسویة الحركة من موجات أربع لوجود یؤرخ الذي المصریات النسویات بعض لتصنیف 5                 طبقا

من - السبعینیات إلى الخمسینیات من العشرین- القرن وبدایات عشر التاسع القرن كبیر(نهایات حد إلى الورقة هذه                   علیه
الجسد بسؤال والرابعة الثالثة الموجات ربط یتم ما غالبا ، الیوم) حتى 2011 من -2011 ثورة إلى 6                 الثمانینیات

كذلك تتبلور أن الجنسي العنف قضیة وبدأت اإلناث ختان حول حراكا شهدت الثالثة الموجة أن حیث الجسدیة،                   والحقوق
أخرى أسئلة وحول الجنسي العنف قضیة حول مستمرًا حراكًا فشهدت الرابعة الموجة أما األلفینات، منتصف في                  خاصة
أهمیة له كان الجسد سؤال أن تحدیدًا الورقة تلك تجادل الجندریة. والهویات والجنسانیة الجسدیة بالحقوق                 مرتبطة
السؤال، بهذا متعلقًا واضحًا حراكًا تتضمن لم التي التاریخیة الفترات في حتى المصریة النسویة الحركة داخل                  مستمرة
تلك في نتعامل ال فنحن الموجات. كل عبر والتجدد التطور دائم هو بل بعینها، نسویة موجة سؤال لیس الجسد أن                      بمعنى
ذو ذاته حد في ك"سؤال" معه نتعامل ولكننا مطالب، إلى به المرتبطة األسئلة تترجم عندما فقط "الجسد" مع                    الورقة
النسویات اختبرت التاریخیة المراحل جمیع في أنه فرضیة على الطرح هذا یعتمد ظاهرًا. ذلك یكون ال عندما حتى                    أهمیة
استمراریة هناك أن نفترض علیه وبناءًا ال، أخرى وأحیانًا وأفعال مطالب إلى أحیانًا ُترجمت بأجسادهّن مرتبطة ما                   أسئلة
قراءة إعادة إلى الورقة هذه تسعى بالتالي، السؤال. بهذا مرتبط تاریخي تطور على وتدل تتبعها، یمكن الجسد سؤال                    في

 كل موجة نسویة\حقبة تاریخیة على حدة وموضعة سؤال الجسد بداخلها.
 

موقع ك الجسد تعرف التي النظریات من تنطلق الجسد مفهوم خاللها من الورقة هذه تتناول التي المقاربة الخلفیة،                    وبهذه
سواء األبویة- السلطة خالله من تعمل الذي الرئیسي الشيء هو الجسد أن أي . السلطة خالله ومن علیه ُتمارس 7                   رئیسي

عدة أشكال الجسد على السلطة ممارسة وتتخذ النساء. وتحدیدًا المواطنین\ات في للتحكم المجتمع- أو الدولة تمثل                  كانت
ومعاقبة اجتماعیًا المقبولة والذكوریة األنثویة األجساد من معینة أشكال تسیید السجن، أو الحبس عقوبة استخدام                 مثل
سواء النساء ضد والجنسي الجسدي العنف من أشكال ممارسة وبالطبع الدولة، فاعلي ِقبل من أو مجتمعیًا عنها                   المختلف
هو الجسد یكون أن المفترض فمن التعریف، لهذا واستكماًال العاملین. تقاطع مع خالصة، جندریة أو "سیاسیة"                  ألسباب

  -تحدیدا د.هالة كمال في ورقتها "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها".5
 - هالة كمال. "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها". مؤسسة المرأة والذاكرة. 6.2016

7 -Allen Feldman. Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in Northern 
Ireland. Chicago: University of Chicago Press. 1991. Print. 
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بشكل الجسد هویة تتشكل ال ،, بوردیو عن اقتباسها في غنام فرحة تشرح كما أنه إال وخصوصیة، حمیمیة األشیاء 8                   أكثر

شئ الجسد بكون المرتبط التناقض هذا یكون وربما وسیاسیة. وثقافیة اجتماعیة تفاعالت عدة طریق عن بل فقط                   شخصي
هو تحدیدا الجسد سؤال یكون فربما الوقت. طوال صلة وذي معقدًا سؤاًال منه یجعل الذي هو بشدة وسیاسیا بشدة                     حمیمیا
في هي الشخصیة األداة هذه أن حیث من " السیاسي هو "الشخصي هانیش كارول نظریة عن المعبرة األسئلة 9                  أكثر

وینبغي تستحق تجارب هي بالجسد المرتبطة التجارب تكون وبالتالي ودینامیكیتها، القوى عالقات وتعكس مسیسة                األصل
  طرحها في المجال العام والسیاسي.

 
أو للقمع أداة كان سواء المختلفة، النسویة الحركة موجات خالل حاضرًا دائمًا كان الجسد سؤال أن نجد التعریف،                    وبهذا
وطرحه بحقوقه بالمطالبة أو سیاسیًا\مجتمعیًا الجسد هذا بقمع متعلقة بتجارب مرتبط السؤال كان وسواء                التحرر،
خالل واضح بشكل تموضع وكیف السؤال هذا صاحب الذي التطور تتبع إلى الورقة هذه تهدف ولذا للنقاش.                   كموضوع
سؤال موقع الزمني بالترتیب تسرد فرعیة، عناوین أربعة إلى الورقة هذه تنقسم المختلفة. الموجات أو التاریخیة                  الحقب

  الجسد في كل حقبة تاریخیة\ موجة نسویة وإن كانت هذه الحقب والموجات تتقاطع.
  

  "الخروج إلى المجال العام": الجسد كوسیلة لالحتجاج والفعل السیاسي
 

أول ذاتها حد في 1919 ثورة تمثل وال مضت، قرون عدة إلى المصري العام المجال في النساء مشاركة ترجع                     
النسویات المؤرخات من العدید وثقت االحتجاجیة. األفعال في لهن حضور أول أو العام المجال في للنساء                  "خروج"
سبیل على العنف. شدیدة باشكال كذلك أجسادهّن إلى الدولة واستهداف بل ،1919 ثورة قبل للنساء مختلفة                  مشاركات
مشاركة عن تاریخیة أدلة وجود عن عشر التاسع القرن في المصریات النساء عن كتابها في تاكر جودیث تسرد                    المثال،
من أعداد على وُقِبض 1865 انتفاضة في شاركن كما ،1863 و 1840 عام تمرد وحركات انتفاضات في                   النساء
علیهّن القبض إلقاء على دالئل أیضًا وتوجد والجسدي الجنسي العنف من ألشكال تعرضهّن عن أخبار تداولت                  النساء
النساء مشاركة تجربة أّن أوًال معًا، شیئین على األمثلة هذه تبرهن . "شغب" بأعمال للقیام العرابیة الثورة أحداث 10                  خالل

نفس وفي وانتهاكه، العام في الجسد هذا بحضور مرتبطة تجارب عدة سبقتها بل فراغ من تأِت لم 1919 ثورة                     في
 الوقت أن أحداث 1919 شكلت لحظة شدیدة الخصوصیة  لدى هؤالء النساء ووعیهّن بأجسادهّن.

 
خاصة، داللة ذات 1919 ثورة أحداث في النسائیة المسیرة كانت قبل من العام المجال في النساء مشاركة من                    فبالرغم
بأجسادهّن النساء هؤالء وعي لحظة شكل مما - رشید مؤتمر باستثناء وجماعي- منظم نسائي عمل أول أنها 11                 حیث

"الرجال" وتذمر وعنفها الشرطة قوات رصاص بین العام المجال في األجساد هذه تواجد وبصعوبة "نساء" ك                  الجماعیة
المتعلقة بالمعركة أوًال مرتبط النسائیة الحركة لتكوین األولى المراحل في الجسد سؤال كان بعد. فیما التواجد هذا                   من

8 -Farha Ghannam. Live and Die like a Man: Gender Dynamics in Urban Egypt. Palo Alto: Stanford 
University Press. 2013 Print. 
 
9 -Carol Hanisch. ‘’The personal is Political”. 2006. 
https://www.scribd.com/doc/55802449/Carol-Hanisch-The-Personal-is-Political  
10-Judith Tucker. Women in Nineteenth Century Egypt. Cambridge University Press. 1985 

  -وهو مؤتمر عقدته مجموعة من النساء لمناقشة أوضاعهن مقارنة بأوضاع نظیراتهن الفرنسیات، وكانت النساء قد شاركت في احتجاجات ضد الحملة الفرنسیة. هالة11
 كمال. "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها". مؤسسة المرأة والذاكرة. 2016.
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في للنساء الجماعیة المشاركة شكلت فربما العام. المجال أي والجامعات- والحزبیة السیاسیة الحیاة في النساء                 بتواجد
إدراك لحظة وعنف النتهاكات وتعرضهّن بحقوقهّن، متعلقة مطالب یرفعن لم وإن حتى كنساء"، احتجاجیة"                أفعال
أثمان من تحملته ولما حراك من تحققه أن استطاعت لما العام، المجال في حاضرة تكون بأن األجساد تلك بأحقیة                     جماعي
لجنة من بدءًا جماعي بشكل أنفسهّن تنظیم في النساء رغبة جاءت هنا من وربما الرجال. من نظرائها عن تختلف                     ال
فقط لیس بشكل أنفسهّن لینظمّن 1923 مارس في النسائي االتحاد تشكیل إلى 1920 عام للسیدات المركزیة                  الوفد

. 12 جماعي بل أیضا مستقل للمطالبة بتلك الحقوق

 
وطنیة بمطالب خاصة - الجماعي النسائي بطابعه 1919 ثورة حراك شكله الذي الفارق األمر یكون ربما إیجاز، في                    
تحد ببساطة هو قبل، ذي من النساء بها شاركت التي الحراك أشكال أغلب عكس على واإلجماع- بالشعبیة                   تتمتع
فكما واإلنجابیة. الجنسیة بأدوارها القیام سوى بإمكانها لیس وأنه الخاص المجال إلى تنتمي النساء أجساد أن                  افتراضیة
والثقافیة المجتمعیة اآللیات تسخیر خالل من المصریة األبویة اعتمدت المعاصر، التاریخ مدار على " حافظ شیرین                  تشیر
مواجهة في التمرد على األجساد تلك قدرة وبمدى النساء بأجساد مرتبطة تصورات ترسیخ على والطبیة بل                  والسیاسیة
لتلك وُمسیسًا منظمًا واضحًا تحدیًا جماعي تنظیم من تالها وما المشاركة هذه وكانت سلفًا." لها ترسیمها تم التي 13                   الحدود

أعطته الذي االستحقاق أساس على النسائي\النسوي الحراك بدایة بعد فیما شكلّن الالتي النساء تصرفت وقد                 "الحدود".
أحداث انتهاء بعد حتى العام المجال في األجساد هذه وجود الستمراریة للترسیخ 1919 أحداث في مشاركتهّن                  لهّن
احتفائهم عكس على الوطني، العمل في الزمالء أو عمومًا المجتمع قبل من سواء إجماع محل یكن لم ما وهو                     الثورة،
أعضاء یتقبل لم شعراوي، هدى مذكرات من یظهر فكما به. قمّن الذي "الوطني" والدور التظاهرات في                  بمشاركتهّن
دعمه طالبة زغلول سعد إلى أرسلته خطاب في شعراوي فتوضح للسیدات، المركزیة الوفد لجنة وجود سلس بشكل                   الوفد
إلى باألخص - االجتماعات إلى دعوتهم عن الوفد أعضاء "تساهي" عن للسیدات المركزیة الوفد لجنة وتحفظ                  احتجاج
"ال أنه وتصریحهم بل آلراءهّن، اللجنة نساء إبداء من وضجرهم السودان"- ري "مشروع من الموقف یخص                  اجتماع

." 14  یجوز للنساء التدخل في األمور السیاسیة

 
هدى خلع لحظة هي الكثیرین أذهان في النسائیة الحركة هذه بدایات عن المعبرة األخرى اللحظة تكون فربما ثانیًا،                    أما
قد الدولي النسائي االتحاد فكان .1923 عام روما من رجوعهّن أثناء النقاب) (أو الوجه لحجاب نبراوي وسیزا                   شعراوي
ونبویة شعراوي هدى خالله وحضرت روما، في مؤتمره لحضور 1923 مارس في مصر" "نساء إلى دعوة 15                 وجه

لجنة من 1923 مارس في تشكیله الدعوة تلك ألهمت والتي المصري النسائي االتحاد عن ممثالت نبراوي وسیزا                   موسى
الشرقیة" عن"المرأة المؤتمر ممثالت إلى الصحفیین أسئلة في شدید اهتمام هناك وكان للسیدات. المركزیة                الوفد
بمناهضة المتعلقة وأولویاتهّن النساء مطالب توضیح شعرواي- هدى باألخص الحاضرات- حاولت وقد              ومظهرها
من عودتهّن عند ولكن . النسائي االتحاد أجندة على "الهامة" األسئلة هي هذه أن باعتبار والصحة، والتعلیم 16                 االحتالل

هذه أن البعض ویجادل الوجه. حجاب بدون وهّن بوعي نبراوي وسیزا شعراوي لهدى صورة الصحافة التقطت                  المؤتمر

  -هدى شعراوي.  مذكرات هدى شعراوي  مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة .12.2013
13http://nazra.org/node/601 .2018 نظرة للدراسات النسویة. "أجساد النساء بین الحراك واالنتهاك".12 مارس-   
  -هدى شعراوي.  مذكرات هدى شعراوي  مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة .2013. ص.14147
   -هدى شعراوي.  مذكرات هدى شعراوي  مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة .15.2013

16 -Lucia Sorbera. “Challenges of Thinking Feminism and Revolution in Egypt between 2011-2014”, Postcolonial 
Studies, 17:1, 63-75. 2014. http://dx.doi.org/10.1080/13688790.2014.912193  
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في وجهها كشفت قد كانت موسى نبویة وأن الوجه مكشوفات الطبقة تلك من نساء فیها تظهر التي األولى المرة تكن                      لم
ونبراوي شعراوي تعتبر لم سبب. من ألكثر هامة تحول نقطة وشكل ثوریًا یعتبر كان الحدث ذلك أن إال ، 1909 17                    عام

في بتواجدهّن مرتبط علنیًا أو سیاسیًا قرارًا القرار هذا أن وعي هناك كان بل "شخصیًا"، قرارًا الوجه حجاب خلع                     قرار
تلك شكلت بالتالي وحقوقهّن. النساء حول الوضوح شدیدة سیاسیة رسائل توصل أن یمكنها أجسادهّن وأن العام،                  المجال
تلك تواجد شرط وأن العام المجال في للتواجد الممكن- وبالقدر نسبیا - النساء أجساد بتحرر مرتبط ما إعالن                    اللحظة
النساء، بحقوق مرتبطة لرحلة تتویج في الحدث ذلك أتى كما األساس. من مرئیة تكون أن هو العام المجال في                     األجساد
هنا الرجوع ویمكننا بالطبع، الجمیع من تقبل محل الواقعة هذه تكن ولم التاریخي. سیاقه في وأهمیته رمزیته من یزید                     مما
كشف وعن المختلفة المجاالت في النساء بمشاركة الخاصة األفعال ردود عن وخواطرها شعراوي هدى مذكرات                 إلى

 الوجه:
 

السفور إلى الوصول هو الحقوق في بالرجل ومساواتها حریتها على الحصول من (المرأة) غرضها أن توهموا فقد "                  
السیاسي بحقها المرأة مطالبة أن والحقیقة الرجال، بعض تذمر إلى أدى مما والعمل، السیاسة مبادئ في الرجل                   ومزاحمة
یمكنها حتى والتنفیذ التشریع في حقها على للحصول بل المحضة، والحزبیة السیاسیة األمور في التدخل معناه                  لیس
والطفل، المرأة بشئون متصال منها كان ً ما وبخاصة والسیاسیة، واالقتصادیة االجتماعیة األحوال عالج في                 المساهمة
مزاحمة إلى سیما وال للتبرج، كوسیلة السفور في حبٍّا ال الحق هذا على للحصول الالزمة الوسائل من سفورها                    وكان

" 18 الرجل كما اتهمتً  بذلك زورا وبهتاًنا.

 
لتواجده الجسد "مرئیة" أهمیة على تشدیدها أوال وهو شعراوي مذكرات من المقتطف المقطع في مهمین جانبین                  وهناك
هذا شكله أن یبدو الذي التهدید وثانیا، والسیاسیة، العامة الحیاة في للمشاركة منه" بد ال شر السفور" وأن العام المجال                      في
المرتبطة األسئلة فإن بالتالي، المجتمع. في األبویة للبنیة العام المجال في منظم بشكل النساء أجساد وتواجد                  السفور
یترتب وما العام المجال فى ظهوره أو "بخروجه" حرفیا اتصلت التي تلك هي النسویة الحركة موجات أولى في                    بالجسد

  علیه هذا الظهور، وإدراك قدرته على االحتجاج.
  

للسیدات المركزیة الوفد لجنة في بعد فیما وتنظیمها 1919 ثورة احتجاجات في بقوة األجساد هذه وجود یكن لم                    وبینما
في حقهن انتزعن أنهن إال ،1923 دستور في السیاسیة حقوقهن إلعطائهّن كافیا المصري النسائي االتحاد ثم                  أوال
الطبقات مختلف من النساء أجساد وتحرر للتعلیم- األقل على - العام المجال في النساء تواجد بالفعل أصبح وقد                    التعلیم.
(بالرغم 1928 في القاهرة بجامعة النساء دفعات أولى فالتحقت مجتمعیا. قبوال أكثر بالمظهر المرتبطة القیود بعض                  من
السیاسي المجال في النساء تواجد كان وبینما تعلیقها) یتم أن قبل و1912 1909 بین ذلك قبل محاضرات وجود 19                   من

متعلقة نقلة هناك كانت الوقت مرور مع أنه إال والترشح، االنتخاب حق من محرومات ظلوا أنهن حیث أكبر                    تحدیا
بدأت حیث بوضوح، التحول هذا واألربعینیات الثالثینیات تظهر وربما الواسع. بالمعنى العام" "المجال في                بالتواجد
تهتم عشر) التاسع القرن نهایات منذ النسائیة الصحافة ظهور من (بالرغم نسائیة ومجالت وجمعیات كیانات                 تظهر

17 -Lucia Sorbera. “Challenges of Thinking Feminism and Revolution in Egypt between 2011-2014”, Postcolonial 
Studies, 17:1, 63-75. 2014. http://dx.doi.org/10.1080/13688790.2014.912193  

  -هدى شعراوي.  مذكرات هدى شعراوي  مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة .2013. ص.18170
 -هالة كمال. "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها". مؤسسة المرأة والذاكرة. 19.2016
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كانت كما ،1942 في المصري النسائي الحزب راشد نعمت فاطمة أسست المثال سبیل فعلى النساء، بحقوق 20                 وتطالب

بنت اتحاد ثم 1945 في النیل بنت مجلة أسست ثم 1936 الجدیدة"عام "المرأة مجلة تحریر في بدأت قد شفیق                     دریة
او األجساد لتلك الجماعیة االحتجاجیة للقوة إدراك هناك أصبح بعدما النسائیة المسیرات مشهد وتكرر .1948 عام                  النیل
في المصري البرلمان اقتحمت والتي سیدة 1500 برفقة شفیق دریة قادتها التي المسیرة مثل ما، شئ تتشارك                   كونها
ل 1951 نوفمبر في نظمت التي الكبرى النسائیة المسیرة وكذلك ، السیاسیة النساء بحقوق للمطالبة 1951 عام 21                 فبرایر

وسیزا شفیق دریة (مثل آنذاك والنسویات النساء من العدید فیها وشاركت القناة" منطقة في الشعبیة المقاومة                  "دعم
الفترة تلك في الجسد بسؤال مقارنة إذا، . الخ) المصري النسائي والحزب وفدیات وسیدات أفالطون وانجي 22                النبراوي

ولو العام المجال في أجسادهن وجود فرض في ما حد إلى النساء نجحت العام، إلى الجسد خروج حول تمحور                     والذي
  نسبیا وبشروط خالل الفترة التي سبقت حركة الضباط األحرار في 1952.

 
 بین األصالة والحداثة والقمع: سؤال الجسد في الدولة ما بعد االستعماریة

 
السلطة األحرار الضباط تولي بعد الناصریة الحقبة إلى الملكیة مصر في النسویة والحركة الفكر تبلور بدایات من                   ننتقل
بوجود اتسمت كما فترة وهي ،1954 منذ العام والمجال السلطة على شخصیا الناصر عبد قبضة وتوطید 1952                   في
عما للسلطة راسخة بتصورات أیضا اتسمت أنها إال النسائیة\النسویة والحركة العام المجال في للنساء واضح                 أصبح
التاریخیة الحقب أكثر من االستعماریة بعد ما الدولة تأسیس فترة تكون ربما بها. تحكمها وكیفیة النساء أجساد من                    تریده
العام المجال في النساء لخروج األولى المعركة تمثل ال كونها من بالرغم ذلك الجسد. بسؤال یتعلق فیما لالهتمام                    المثیرة

  كالفترة التي سبقتها وال صیاغة مطالب واضحة متعلقة بالجسد في الحقبة التي تلتها.
 

أغلب في الحدیثة القومیة والدول السلطة تشكیل عملیة من أساسیا جزءا وجنسانیاتهّن النساء أجساد في التحكم                  یعتبر
استعماریة بعد ما الدولة هویة لتحدید أساسیة أداة كانت النساء أجساد أن إلى كاندیوتي دنیز وتشیر التاریخیة.                   السیاقات
بین تجمع أن المفترض من التي الهویة لهذه الرئیسیة المحددات إحدى النساء أجساد فشكلت ، العربیة المنطقة دول 23                  في

فیما والعمل التعلیم خالل من العام المجال في التواجد على النساء تشجیع في الحداثة مالمح وتمثلت واألصالة.                   الحداثة
على تؤثر التي الشخصیة األحوال قوانین على اإلبقاء أخرى ناحیة ومن ناحیة، من "الحدیثة" العاملة المرأة صورة                   شكل
النساء أجساد تمثل النهایة ففي الدول. لهذه واإلسالمیة" "العربیة الهویة أصالة عن تعبیر في هي كما أساسي بشكل                    المرأة
رجال من التزوج اإلسالمیة بینها ومن الثقافات من العدید في للنساء یسمح ال فلذا واألخرى، هویة بین الفاصلة                    الحدود

 دین آخر (أو إثنیة أخرى الخ طبقا للسیاق)، وهو ما أبقت علیه الدول الحدیثة ما بعد االستعماریة.
 

عهد في الدولة" ب"نسویة سمي لما تحلیلها في حاتم میرفت توافقها فكما استثناء، الناصریة المصریة الدولة تكن ولم                    
النسـاء بحقـوق المتعلـق التقدمـي اإلطـار بیـن مـا التناقضـات إبرازهـا الدولة نسـویة فـي المفارقـة "كانـت الناصر                 عبد
الـذي محافظـة األكثـر الشـخصیة األحـوال وقانـون العمـل، وقوانیـن الدسـتور فـي علیـه والمنصـوص العـام المجـال                فـي

  -هالة كمال. "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها". مؤسسة المرأة والذاكرة. 20.2016
  -سینثیا نیلسون.  دریة شفیق: امرأة مختلفة   مكتبة األسرة. 21.2003
  -هالة كمال. "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها". مؤسسة المرأة والذاكرة. 22.2016

23 -Deniz Kandiyoti. “Identity and its discontents”. American Journal of Political Science. March 1, 1991. 
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المجال أوجه بعض في النساء مشاركة على بالفعل السیاسات تلك أثرت فبینما ،" الخـاص المجـال فـي النسـاء 24                 یحكـم

والمجال الشخصیة األحوال قضایا أن إال ، المثال سبیل على العمل سوق في النساء مشاركة نسبة ارتفعت حیث 25                  العام

 الخاص - المتصلة بشكل وطید بأجساد النساء- ظلت كما هي ولم تحظ بنصیبها من "التحدیث".
 

الشق وهو أوال، ناحیتین. من الجسد سؤال یخص فیما ارتباكا تناقضات طیاتها في تحمل التي المعادلة هذه                    وشكلت
شجعت فبینما المعارض. الرأي صاحبات والنساء النسویات وإقصاء السیاسیة الحقوق إعطاء بین التناقض               الواضح،
الذي الوقت نفس في أنه إال والترشح االنتخاب حق النساء 1956 دستور وأعطى العمل على النساء الناصریة                   الدولة
نساء أجساد الدولة أزاحت العام، المجال في لیتواجدن لنساء الباب والتشریعیة الدستوریة االستحقاقات هذه فیه                 فتحت
ثورة قبل والترشح االنتخاب في السیاسیة النساء بحقوق تطالب النیل بنت اتحاد خالل من شفیق دریة فكانت                   أخریات.
من خالیة لجنة تشكیل مع تبخرت ما سرعان آمالها أن إال األحرار، الضباط حكم بدایة في تفاؤلها من وبالرغم ،1952                    
زمیالتها من 8 مع الصحفیین نقابة في الطعام عن الشهیر إضرابها شفیق قادت . الجدید مصر دستور لوضع 26                  النساء

ثم ،1956 دستور في الحقوق تلك ترجمة في أساسي بشكل ساهم ما وهو السیاسیة النساء بحقوق للمطالبة 1954                    عام
في تسبب ما وهو الناصر عبد "دیكتاتوریة" على اعتراضا الهندیة السفارة في 1957 عام الطعام عن وحیدة                   أضربت
حتى العام للمجال أبدا تعد ولم 1975 في وفاتها حتى العزلة في عاما 18 شفیق وقضت الجبریة، اإلقامة تحت                     وضعها
منها عانت التي الحریة تقیید أمثلة من العدید الجبریة اإلقامة تحت شفیق وضع وتلى حریتها. بإعطائها السادات قرار                    بعد

السجن في أشهر خمسة وقضت بالشیوعیة التهامها 1959 عام متري وداد على القبض كذلك فتم النشاطات، 27                 النساء

. 1963 عام خروجها قبل السجن في سنوات أربع من أكثر قضت حیث العام نفس في أیضا أفالطون انجي اعتقال 28                    وتم

عبر أجسادهن وانتهاك العام المجال من والنسویات النساء أجساد إزاحة توضیح هو األمثلة تلك إعطاء من                  الغرض
غیر أو "المحتجة" لألجساد مكان فال شروطه، له كان العام للمجال فالوصول مختلفة. بأشكال الحریة وتقیید                  الحبس

  المطیعة.
 

الموجة هذه نسویات طرح عدم من فبالرغم الفترة، هذه خالل مختلف بشكل أیضا الجسد سؤال نرى أن یمكننا                    وربما
هؤالء تشغل تكن لم بالجسد المتعلقة األسئلة تلك أن یعني ال ذلك أن إال الجسدیة، بحقوقهن متعلقة واضحة                    مطالب
الرجوع یمكن والتي الفترة هذه خالل المصریات النسویات لبعض الشخصیة الخواطر إلى النظر خالل فمن                 النسویات.
بل النسویات، بعض لدى حمیمیة كأداة بالجسد مرتبطة وتأمالت أسئلة هناك كانت أنه نرى الذاتیة، سیرهن في                   إلیها
شفیق، ودریة الزیات لطیفة مذكرات في الخواطر بعض استخدام ویمكننا الجسد. هذا حیال األحیان من كثیر في                   وارتباك

  -هالة كمال. "لمحات من مطالب الحركة النسویة المصریة عبر تاریخها". مؤسسة المرأة والذاكرة. 24.2016
25 -Laura Bier.  Revolutionary Womanhood: Feminisms, Modernity, and the State in Nasser’s Egypt. 
Cairo, Egypt: The American University in Cairo Press. 2011. Print. 
 

  -سینثیا نیلسون.  دریة شفیق: امرأة مختلفة   مكتبة األسرة. 26.2003
  -المرأة والذاكرة. "أرشیف التاریخ الشفوي للنساء".27

http://oralhistoryarchive.wmf.org.eg/content/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9
%8A  

-نجوى العشري. "انجي أفالطون... رحلة الفن والنضال"28
http://www.ahram.org.eg/News/997/100/241325/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7
%D8%B5%D8%A9/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88

%D9%86%E2%80%8F%E2%80%8F-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%
D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84.aspx  
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http://www.ahram.org.eg/News/997/100/241325/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%E2%80%8F%E2%80%8F-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84.aspx


 
أو مشاعر بالطبع النسویات أو المذكرات هذه تمثل وال األسئلة. لتلك وجود نجد شعراوي هدى إلى بالرجوع وحتى                    بل
قد الشخصیة أفكارهن بعض تأمل أن إال النسویة"، "الحركة عن بمفرضهن یعبرن وال أخریات نسویات أو نساء                   أفكار
الشدید ووعیها األنثوي جسدها من دراستها فترة خالل الشدید وحیائها ارتباكها عن الزیات لطیفة تروي فمثال داال.                   یكون
یتفحصها. من هناك أن لشعورها الجامعة مكتبة في خطوات بضعة المشي من الخوف لدرجة خطوة، كل في                   بتحركاته
الرئیسیة شخصیتها خالل من تتأمل كما . المظاهرات في الجسد هذا حمل مع التامة بالراحة شعورها عكس على 29                  هذا

مش وال حریم كنا إذا فاهمین إحنا "ال " لشخصیتها- انعكاس األحیان من الكثیر في تعد والتي - المفتوح الباب روایة                       في
لكتابة نلسون سینثیا استخدمتها التي مذكراتها في شفیق فتقول المنوال نفس وعلى حالل". وال حرام الحب كان إن                    حریم،
الحب مع تجاربها أولى تجاه الشدید ارتباكها عن وتروي ، "الرعب" ب ذهنها في مقترن كان الحب أن الذاتیة 30                   سیرتها

رفض هي مذكراتها في شفیق ترویها التي بالجسد المرتبطة الوقائع أبرز من أیضا وربما فرنسا. في دراستها فترة                    خالل
أن یمكن ال ألنه فرنسا من وعودته الدكتوراة درجة على حصولها إبان تعیینها القاهرة جامعة في اآلداب كلیة                    عمید

. 31  یتحمل مسؤولیة تعیین "أستاذة جمیلة في الكلیة" وإدراك شفیق بالظلم الشدید الذي تعرضتله بسبب هذا الجسد

  
حیال الحقیقي ارتباكهن أوال، الموجة. تلك لنسویات بالنسبة الجسد سؤال یخص فیما هامتین نقطتین األمثلة هذه                  وتبرز
هو ما حول الروائیة شخصیتها ارتباك خالل من الزیات عنه عبرت والتي الزمنیة الحقبة هذه في وتحرره الجسد                    موقع
في شفیق وصفتها التي االستعماریة بعد ما الدولة تجیب أن المتوقع كان وبینما الجسد. لهذا المسموح وغیر                   المسموح
سببت بل الجسد بتحرر متعلقة إجابات أي تقدیم عن الدولة هذه عجزت ،" والحریة الحب من جدید "عصر ك 32                   البدایة

الخاص المجال أسئلة طرح دون للعمل خروجهن طریق عن النساء" "تحریر ب وعدت حیث االرتباك من                  المزید
هاتین لدى فقط ال والتأمالت األسئلة هذه وجود أن فهي الثانیة، النقطة أما للنقاش. والشخصیة الجسدیة                  والحریات
والدها سن في رجل من المبكر زواجها حول شعراوي هدى مذكرات من جدا مبكرة فترات في حتى بل                    النسویتین،
وشعورهن النسویات هؤالء وعي تشكیل في بالجسد المتعلقة األسئلة أهمیة على یدل ، والتعاسة بالعنف 33               وشعورها

بالحقوق متعلقة مطالب طرح عدم من بالرغم التساؤالت هذه وجود ویدل كنساء. االرتباك األقل على أو                  باالضطهاد
"خاصة"، أو "شخصیة" األسئلة هذه تعتبر تزال ال النسویات هذه كانت ربما أنه سبقتها، ما أو الموجة هذه خالل                     الجسدیة

  ولم یكن الربط بین خروج التجارب الشخصیة إلى حیز المطالب واألفكار العامة أمرا واضحا في ذلك الوقت.
 
العام" "المجال إلى النساء خروج على تشجیع من تضمنته لما الدولة" "نسویة ب الناصریة الحقبة أحیانا تلقب بینما                    إذا،
عندما العام المجال في تواجده حیث من سواء الجسد سؤال یخص فیما ارتباكا شكلت أنها إال العمل، سوق في                     واالشتراك
أسئلته حیث من أو لتواجده، مسبقا الدولة قررتها التي والشروط األدوار مع متوافقا غیر أو محتجا الجسد هذا                    یكون

  المتعلقة بالمجال الخاص والتحرر، حیث ظلت هذه المنطقة رمادیة.
 

  من السبعینیات إلى األلفینیات: أربعة عقود من المطالبة بالحقوق الجسدیة
 

  -لطیفة الزیات.  حملة تفتیش: أوراق شخصیة.  الكرامة للنشروالتوزیع.292016
  -سینثیا نیلسون.  دریة شفیق: امرأة مختلفة   مكتبة األسرة. 30.2003
  -سینثیا نیلسون.  دریة شفیق: امرأة مختلفة   مكتبة األسرة. 31.2003
  -سینثیا نیلسون.  دریة شفیق: امرأة مختلفة   مكتبة األسرة. 32.2003
  -هدى شعراوي.  مذكرات هدى شعراوي  مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة .33.2013
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النسویة. والمجموعات المنظمات من عدد وتأسیس بظهور وربطها الثمانینیات من بدایة الثالثة النسویة الموجة تأریخ                 یتم
یتم إما تحدیدا العام والمجال السیاسیة الحقوق مع بالربط إما الجسد سؤال طرح یتم كان السابقة الموجات في                    وبینما
السبعینیات- منذ ومقدماتها الثالثة، الموجة هذه أن إال شخصیة، تأمالت صورة في بارتباك أو استحیاء على                  طرحه
وأسئلة وحمیمیته الجسد حول قبل من "شخصیة" بدت التي األسئلة ولطرح الجسدیة بالحقوق للمطالبة حقیقیة بدایة                  شهدت
التي الفترة خالل العالمي السیاق إلى اإلشارة بنا ویجدر والعام. الخاص المجالین في الجنسي والعنف والعذریة                  الحب
المرتبط العالمي السیاق فتح فربما الزمنیة. الحقبة هذه في المصریات النسویات مطالبات تفصیل قبل الموجة تلك                  سبقت
اتسمت حیث بالجسد، مباشر بشكل متعلقة أسئلة وطرح للمطالبة بابا الستینیات في والنسویة والفنیة الطالبیة                 بالحركات
أنحاء في ثم األمریكیة المتحدة الوالیات في باألساس بجرأة، فیها طرحت التي الجنسیة" "الثورة بال سمي بما                   الستینیات
ما بدایات كذلك الستینیات فترة شكلت مرتبط سیاق وفي . الحمیمیة والعالقات الجنسیة بالحریات متعلقة أسئلة 34                أخرى،

الجنسانیة في والتحكم بالجنس المتعلقة واألسئلة الجسدیة الحقوق كانت والتي عالمیا، النسویة من الثانیة بالموجة                 یسمى
هو "الشخصي مقالتها هانیش كارول نشرت حیث الحقبة تلك إلى السیاسي" هو "الشخصي مقولة وترجع بداخلها.                  أساسیة
وما "الشخصیة" النساء حیوات أن وجادلت والعام الخاص مجالین عن السائدة الثنائیة تحدت والتي 1970 عام                  السیاسي"
الثانیة الموجة هذه شعارات ضمن هو البیان هذا لیصبح سیاسیة، مسألة أیضا هو الخاص المجال في له                   یتعرضن
ألسئلة ما أساس السیاق هذا ووضع والجسد. الجنسي العنف أسئلة النسویات خاللها من تتناول هامة كنظریة                  ولیستمر
كأداة فقط ال وضوحا أكثر النسویة الحركة داخل الجسد مكان لیصبح والخاص، العام بین الفاصلة الخطوط ومحى                   الجسد
فقط هو السیاق هذا طرح من والغرض وشخصیة. حمیمیة كأداة أیضا ولكن والعمل للتعلم عملیة أو لالحتجاج                   سیاسیة
في أولویة ذات مطالب لتحقیق وتطویعها المصري- السیاق اختالف مع األسئلة- هذه لطرح مواتي سیاق وجود                  توضیح

 واقعنا.
 

والجنس" "المرأة إصداراتها أولى بنشر السعداوي نوال قامت 1972 عام ففي المصریات، النسویات إلى                وبالعودة
المؤذیة الممارسات من وغیرها اإلناث وختان البكارة وغشاء العذریة مثل محرمة تعد كانت مواضیع تناول                 والذي
عنیفة النتقادات السعداوي تعرض من وبالرغم .1974 عام الصفر نقطة عند امرأة كتاب وبعدها النساء                 ألجساد
هذه حول عنیف ولو نقاشا الكتابات تلك فتحت أن إال ، الصحة بوزارة وظیفتها من رفدها تم حیث كذلك 35                   واستهداف

أهمیة تحدیدا اإلناث ختان سؤال واكتسب الجسد. بأسئلة مرتبط ما حاجز وكسرت قبل من مطروحة تكن لم التي                    األسئلة
هذا على العمل بدأ والتسعینیات الثمانینیات في النسویة والمنظمات المجموعات تكوین فمع تالها. وما الفترة تلك                  خالل
النسویة الحركة من الثالثة الموجة هذه داخل مركزیة اإلناث ختان إشكالیة أصبحت حیث منظم، بشكل تحدیدا                  السؤال
اإلناث ختان ممارسة مناهضة على أیضا تعمل أسعد ماري مثل النساء بحقوق المهتمات بعض كانت كما 36                 المصریة،

التي والنقاشات النسویة للمجموعات الجهود تلك أن إال الثمانینیات. منذ النساء بصحة المرتبطة األسئلة من                 وغیرها
  أثارتها بعض النسویات مثل السعداوي وغیرها لم تبدأ في اإلتیان بثمارها سوى في التسعینیات.

 

34 -Carol Hanisch. ‘’The personal is Political”. 2006. 
https://www.scribd.com/doc/55802449/Carol-Hanisch-The-Personal-is-Political  
35 -Everistus Gomado. “History and Theory of 
Feminism”.https://www.academia.edu/27184077/HISTORY_AND_THEORY_OF_FEMINISM  
36 -Amal Amireh. “Framing Nawal Al-Saadawi: Arab Feminism in a Transnational World”. Signs: Journal of Women in 
Culture and Society 2000, Vol.26, no,1.  

9 

https://www.scribd.com/doc/55802449/Carol-Hanisch-The-Personal-is-Political
https://www.academia.edu/27184077/HISTORY_AND_THEORY_OF_FEMINISM


 
المؤتمر إقامة مع وتحدیدا اإلنجابیة، والصحة الجسدیة والحقوق اإلناث ختان سؤال یخص فیما نقلة التسعینیات                 شكلت
بالصحة متعلقة أسئلة المؤتمر وتناول القاهرة. في 1994 عام المتحدة األمم تنظمه الذي والتنمیة للسكان الثالث                  الدولي
الحق وإقرار للجمیع الكرامة وتأمین اإلنسان حقوق ممارسة "تعزیز تستهدف بوثیقة خرج كما األسرة وتنظیم                 اإلنجابیة
والقضاء النساء ضد للعنف والتصدي االجتماعي النوع مساواة وتكریس اإلنجابیة الصحة في والحق األسرة تنظیم                 في
بقدر وربما " والذكور. اإلناث بین التعلیم في الكاملة والمساواة السكاني، النمو في االستقرار وتحقیق الفقر 37                على

"اللجنة النسویة والمنظمات الحكومیة غیر المنظمات أسست حیث سبقته، التي التحضیریة الفترة كانت المؤتمر                أهمیة
للسكان الدولي للمؤتمر الحكومیة غیر المنظمات منتدى لتنظیم 1993 یولیو في الحكومیة" غیر للمنظمات                القومیة
كما طرحها. المراد المطالب على سویا والعمل الحكومیة غیر المنظمات قبل من للمؤتمر للتحضیر ذلك وكان                  والتنمیة،
والتي الحكومیة غیر والمنظمات النسویة المنظمات من عدد ضمت التي اإلناث ختان مناهضة أجل من العمل قوة                   تشكلت
المرتبطة القضایا أولى من الختان قضیة وتعد األجندة. على اإلناث ختان قضیة وضع أجل من سنوات مدار على                    عملت
في اإلناث ختان تجریم تم ،2008 عام ففي حقیقیة. مكتسبات خاللها من النسویة الحركة حققت التي الجسدیة                   بالحقوق
في وجودها أن إال المادة تلك بتطبیق المرتبطة العدیدة اإلشكالیات من وبالرغم . العقوبات قانون من مكرر 242 38                  المادة

  حد ذاته كان یعد انتصارا بعد سنوات من النضال.
 

والعنف الجنسي العنف قضیة حول حراك یتشكل بدأ حیث الموجة، هذه في محوریا مكانا تشغل الجسد قضیة                   واستمرت
المركزیة شدیدة القضیة هذه جعلت للجدل مثیرة واقعة من أكثر هناك فكانت األلفینیات. منتصف في عموما النساء                   ضد
نقابة أمام وناشـطات صحفیـات علـى االعتداء تم األسود" ب"األربعاء یسمى فیما 2005 مایو 25 ففي                 بالتدریج.
األربعاء قضیة شكلت الدولـة. حمایـة فـي مواطنیـن قبـل مـن الدستوریة للتعدیالت رافضة تظاهرات أثناء                الصحفیین
ألجساد موجهة جنسیة انتهاكات مثلت حیث بالجسد، المتعلقة األسئلة وفي الموجة هذه تاریخ في هامة نقطة                  األسود
العنف استخدام كان وإذا العام. المجال من أجسادهن إزاحة إلى تهدف ك"نساء"، المحیط في المتواجدات أو                  المتظاهرات
استخدام أن إال المختلفة، األزمنة في معتاد أمر كانت أیا للسلطة المعارضة أو "المحتجة" النساء أجساد تجاه الحبس                    أو

. 39  انتهاكات جنسیة موجهة للنساء على أساس نوعهن بهذا الوضوح كان أمر فارق

 
من النساء أجساد إزاحة بهما مراد واتنهاك كجریمة بعد فیما واضح بشكل البروز في الجنسي العنف قضیة                   وبدأت
قبل من فقط تمارس ال الجریمة هذه أن األسود األربعاء تلت التي األحداث في الواضح من بدا أنه إال العام،                      المجال
عام فشهد عادیین. ومواطنین مجتمعیین فاعلین قبل من تمارس بل فقط، المسیسات النساء تستهدف وال الدولة                  فاعلي
المدونات على واسع نطاق على نشرها وتم البلد بوسط السینما دور أمام الفطر عید في جماعیة جنسیة اعتداءات 2006                   
الجنسي العنف بقضیة االهتمام الفترة هذه في بدأت قد الحقوقیة المنظمات وبعض النسویة المنظمات وكانت                 االلكترونیة.

 ”المرأة  والذاكرة. “أرشیف التاریخ الشفوي للنساء-37
http://oralhistoryarchive.wmf.org.eg/content/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8
%AF 
-https://wlahawogohokhra.com/4492/%D8%B9%D8%A7%D9%85-1994-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%
87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%
AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB/  

  -المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة. "نحو تطبیق أكثر فاعلیة لمادة تجریم الختان".یونیو 38.2016
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/fgc_position_paper.pdf  

  -نظرة للدراسات النسویة. "ربیع العنف والنضال: تطور الحراك حول قضیة العنف الجنسي ضد النساء بعد 2011". سبتمبر 39.2017
http://www.nazra.org/node/578  
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https://wlahawogohokhra.com/4492/%D8%B9%D8%A7%D9%85-1994-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB/
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/fgc_position_paper.pdf
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بقضیة متعلق حكم أول على رشدي نهى حصلت 2008 وفي واسع. بشكل الموضوع طرح في ساهم مما علیها                    والعمل
العام ففي كبیرا. زخما اكتسبت قد الجنسي التحرش قضیة وكانت سنوات ثالث المتحرش حبس تم حیث جنسي                   تحرش
القضیة هذه على سنوات لعدة مشترك بشكل تعمل ظلت التي الجنسي" العنف مناهضة عمل "قوة منظمة 16 شكلت                    نفسه
على یعمل الندیم مركز كان كما .2010 عام الجنسي العنف مواد بخص فیما العقوبات قانون لتعدیل مقترحا                   وقدمت
العنف حول 2010 لبرلمان قانون مشروع بتقدیم المركز قام الجهود لهذه وتتویجا 2005 منذ األسري العنف                  قضیة
استجابة للمرأة القومي المجلس قبل من الجنسي التحرش لمناهضة قانون مشروع إعداد 2009 في ذلك وسبق                  األسري.
وتحدیدا النوع أساس على العنف قضیة كانت األلفینیات من األول العقد نهایة مع إذا . النسویة المجموعات 40                 لضغط

 التحرش الجنسي محل اهتمام من قبل الحركة النسویة وتشكل إحدى أولویاتها.
 

في حدث الذي التطور الختان قضیة حول الحراك قبله ومن تحدیدا الجنسي التحرش قضیة حول الحراك یوضح                   وربما
لتحقیق تواجدها ینبغي باألساس ك"أداة" إلیه ینظر الجسد كان بعدما أوال، المصریة. النسویة الحركة داخل الجسد                  سؤال
الحركة مطالب مركز هو ذاته حد في الجسد أصبح السیاسیة، الحقوق ممارسة أو التعلیم مثل األخرى النسویات                   مطالب
قضیة حول الحراك في جلیا یظهر ما وهو بالعام، الشخصي ارتباط في أفعال إلى ترجم وعي هناك أصبح ثانیا،                     النسویة.
قمع أن الموجة تلك نسویات من واضحا بیانا یشكل فیما األسري، العنف لمناهضة قانون بوجود والمطالبات اإلناث                   ختان
بدت التي بالجسد المتعلقة والخواطر األفكار وأن العام، المجال في تواجده على یؤثر الخاص المجال في الجسد                   هذا
مهد ما وهو الجسد، لقضیة "تسییسا" السبعینیات منذ الحقبة هذه جدا،فشكلت عامة الواقع في هي سابقة حقب في                    شخصیة
یمكن ما أو ،2011 ینایر 25 ثورة أعقاب في جرأة أكثر بشكل ولطرحها الجسدیة القضایا احتلتها التي الخاصة                    للمكانة

 اعتباره الموجة النسویة الرابعة.
 

  تطور أسئلة الجسد والجنسانیة یعد ینایر 2011
 

النسویة الموجة وتعد العام المجال إلى الشابات آالف تدفق إلى 2011 ینایر 25 ثورة أحداث مع العام المجال فتح                     أدى
الثالثة للعقود النسویات بنضال ذلك ارتباط مع بامتیاز، الجسد وأسئلة الجسدیة الحقوق موجة هي ینایر ثورة تلت                   التي
مع التعامل یخص فیما أساسیین اختالفین ینایر ثورة فشكلت الجنسي. والعنف الختان قضایا على الثورة سبقت                  التي
بطرح مرتبط وثانیهما ینایر ثورة بعد تحوال شهد الذي نفسها الجنسي العنف قضیة بتناول مرتبط أولهما الجسد،                   قضایا
عام بشكل الجسد قضایا لتجعل قبل، ذي من وانفتاحا جرأة أكثر بشكل والجنسیة الجسدیة بالحقوق مرتبطة أخرى                   قضایا

  إحدى االسئلة والقضایا المحوریة داخل الحركة النسویة المصریة حالیا والمطروحة دائما إلى النقاش التطور.
 

بین ما الفترة باألخص والتجمعات، التظاهرات محیط في مروعة جنسي عنف وقائع وتبعاتها ینایر ثورة أحداث                   شهدت
جرائم بدأت .2014 بعد ملحوظ بشكل انخفضت االحتجاجیة والفعالیات التجمعات وتیرة أن حیث 2014 و 2011                
إلى اس بي سي قناة مراسلة وهي أجنبیة مراسلة تعرضت عندما 2011 فبرایر منذ الموثقة أو المعروفة الجنسي                    العنف

  -نظرة للدراسات النسویة. "ربیع العنف والنضال: تطور الحراك حول قضیة العنف الجنسي ضد النساء بعد 2011". سبتمبر 40.2017
http://www.nazra.org/node/578  
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انتهاكات على األكبر التركیز كان 2011 عام وخالل . التحریر میدان في لألحداث تغطیتها أثناء جماعي جنسي 41                 اعتداء

من انطلقت مسیرة أول وهي 2011 مارس 8 ففي المتظاهرات. أجساد ضد المجندرة العسكریة الشرطة\الشرطة                 قوات
الیوم وفي بالمتظاهرات، مجهولون مواطنون وتحرش المسیرة على التعدي تم الثورة، في النساء بحقوق المطالبة                 أجل
المتظاهرات بعض احتجاز وتم التحریر میدان في الموجود التجمع بفض العسكریة القوات قامت مارس) 9                 التالي(
شكل حیث النسویة والمجموعات النساء من العدید انتباه الحدث هذا وأثار ، لبعضهن إجباریة عذریة كشوف 42                وإجراء

في ذلك وتكرر مجتمعیا. وتشویههن لترهیبهن جنسانیاتهن واستخدام النساء أجساد على الدولة فاعلي تعدي واضح                 بشكل
وتعریتها متظاهرة بسحل العسكریة الشرطة قوات قامت حبث الزرقاء"، الصدریة "فتاة بحادث عرف فیما العام                 نهایة
هذه حول حراكا وخلق الفتاة. على اللوم ألقى مجتمعي قبول وسط 2011 دیسمبر في الوزراء مجلس أحداث                   أثناء
على التأكید الخطاب هذا من جزء وكان أجسادهن، وانتهاك المتظاهرات مع الدولة فاعلي تعامل بوضوح تدین                  األحداث

. 43 حریة النساء في اختیار ملبسهن ومظهرهن والتصرف في أجسادهن دون أن یبرر ذلك انتهاك هذه األجساد

 
حیث الجنسي، العنف قضایا مع التعامل في حقیقیة تحول نقطة 2013 وینایر 2012 نوفمبر بین ما الفترة                    وشكلت
اغتصاب تم حیث للعنف مسبوقة غیر مستوبات تضمنت جماعیة واغتصابات جماعیة جنسیة اعتداءات جرائم                ظهرت
واغتصابات واعتداءات جنسي تحرش حالة 500 حوالي النسویة والمنظمات المجموعات ووثقت الحادة باآلالت               نساء
هذه أن الفترة هذه في واضحا وأصبح .2014 و 2011 بین واالعتصامات والتجمعات التظاهرات محیط في                  جماعیة
تحدثت كما الجرائم، لهذه تعرضهن لنساء شهادات النسویة المنظمات من العدید ونشرت واضح انتهاك نمط تمثل                  الجرائم
تنشر كذلك النسویة المنظمات وبدأت هویاتهن، إخفاء ودون علني بشكل الجرائم لهذه تعرضن الالتي الناجیات                 بعض
بهذه االعتراف أجل من والجبهات األحزاب مثل المختلفة السیاسیة المجموعات على وتضعط والبیانات الموقف                أوراق
مجموعات الجنسي العنف قضایا في النسوي النضال تاریخ في سابقة في تشكلت كما للنساء. الحمایة وتوفیر                  الجرائم
النساء لحمایة التدخل أجل من وغیرها جارد" بودي و"تحریر الجنسي) والعنف التحرش ضد (قوة "أوبانتش" مثل                  تدخل

  وتخلیصهن من دوائر االعتداء.
 

صعید. من أكثر على الجسد قضیة مع وبالتبعیة الجنسي العنف قضیة مع التعامل یخص فیما نقلة األحداث هذه                    وتعتبر
في والمجتمع الدولة رغبة من أقوى المعركة هذه في النسویات خاضتها التي والمعركة التحریر جرائم بشاعة كانت                   أوال
(باستثناء الجنسي العنف بقضیة المتعلقة والتشریعیة السیاسیة االنتصارات أولى إلى ذلك وأدى الجرائم. هذه على                 التواطؤ
دستور أقر كما 2014 عام الجنسي التحرش لیجرم المصري العقوبات قانون من 306 المادة تعدیل فتم الختان).                   قضیة
للمرأة القومي المجلس أطلق كما ، العنف أشكال جمیع من النساء حمایة في الدولة مسؤولیة (11) المادة في 2014                  44

التعامل یخص فیما تحوال ذلك ویشكل األمثلة. من وغیرها 2015 عام النساء ضد العنف لمناهضة الوطنیة                  االستراتیجیة
الحدیث یصبح بحیث الجسدیة بالحقوق متعلقة قضیة تسیید یتم الختان قضیة بعد مرة ألول أنه حیث الجسد قضایا                    مع
ثانیا، النساء. بحقوق المتعلقة السیاسات في األولویات ضمن من تصبح وبحیث والمجتمع الدولة من نسبیا مقبول                  عنها

 نظرة للدراسات النسویة. "ربیع العنف والنضال: تطور الحراك حول قضیة العنف الجنسي ضد النساء بعد 2011". سبتمبر 2017.41- 41
http://www.nazra.org/node/578  

42https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/07/24587 .2012 مصر: إفالت الجیش من العقاب على أعمال العنف ضد النساء".7 أبریل”-   
  -نظرة للدراسات النسویة. "ربیع العنف والنضال: تطور الحراك حول قضیة العنف الجنسي ضد النساء بعد 2011". سبتمبر 43.2017

http://www.nazra.org/node/578  
44.https://manshurat.org/node/4256 .2014 دستور جمهوریة مصر العربیة المعدل لسنة-   
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أشمل نفسها الجنسي العنف تعریفات أصبحت فمثال النساء، ضد الجنسي العنف حول نفسه النسوي الخطاب وتطور                  تغیر
قبل الوضوح بهذا موجودة تكن لم مفاهیم طورت نفسها الجرائم بشاعة أن حیث قبل ذي من تعقیدا وأكثر                    وأدق
فاعلین قبل من النساء أجساد بانتهاك الوعي أصبح كما الحادة. باآلالت االغتصاب مفهوم مثل التحریر                 اغتصابات
معادلة أن التحریر اغتصابات من بدا ثالثا، تبلورا. أكثر والعام الخاص المجال في النساء أجساد انتهاك وربط                   مجتمعیین
طالما به النساء تواجد ما بدرجة یحترم "حدیث" عام مجال وجود في االستعماریة بعد ما الدولة أو الناصریة                    الحقبة
المجال هذا في تعرضن النساء أن حیث صالحة، غیر أصبحت "تقلیدیة" أكثر خاص ومجال التواجد هذا شروط                   احترموا
المصري العام المجال في النساء أجساد واستباحة الجرائم بشاعة قدر وعلى الجنسیة. والجرائم االنتهاكات ألبشع                 العام

  التي باتت واضحة في هذه األحداث، أتى الحراك النسوي وكسر حواجز متعلقة بالجسد والعنف الجنسي.
 

عن متعددة أخرى لنقاشات بابا الثورة فتحت بل التحریر اعتداءات عند یتوقف لم الثورة بعد الجسد عن الحدیث أن                     إال
كسر أو التحریر اغتصابات بمواجهة النسویة المجموعات تكتف لم الجنسي، العنف سؤال وفي وانتهاكه. وحقوقه                 الجسد
الجسد. حول الخاصة بأسئلتها مهتمة شابة نسویة مبادرات أیضا ظهرت ولكن معها، المجتمعي والتطبیع                الصمت
اشتباكهن خالل من الشابات والنسویات النساء معظم اختبرته التي العام المجال في الجنسي العنف سؤال إلى                  فباإلضافة
الجیل لنضال استكماال األسري العنف قضیة طرح الشابة المجموعات بعض أعادت المختلفة، السیاسیة الفعالیات                مع
تحولت والتي ،" األسري العنف من الفتیات یحمي "قانون عنوان تحت تدوین وحمالت مبادرات فظهرت سبقهن، 45                الذي

"ثورة مثل أخرى نسویة مجموعات اختارت كما للتدوین، دعوة أو هاشتاج مجرد ولیس تنظیما أكثر مبادرة إلى بعد                    فیما
في أیضا الموجة تلك میز ما وربما بجرأة. وطرحها والملبس المظهر بحریة المتعلقة المواضیع عن الحدیث " 46                 البنات

و"أنا عمري" كان تحرش مرة "أول مثل الهاشتاجات بعض فظهرت والحكي، البوح ثقافة على التشجیع هو الجسد                   سؤال
مرتبط أیضا حاجزا التدوینیة الحمالت تلك وكسرت االنجلیزیة، باللغة االسم نفس تحمل التي العالمیة بالحملة تیمنا                  أیضا"
الفتیات تعرض مثل الحساسیة شدیدة مواضیع وطرح له تعرضن عما البوح في النساء من العدید وشجاعة                  بجرأة
قبل من الجنسي العنف من مختلفة أشكال إلى النساء تعرض أو العائلة، أفراد قبل من االعتداء أو للتحرش                    واألطفال

  الزمالء والشركاء في العمل السیاسي والعام.
 

والتعبیرات الهویات عن الحدیث أیضا أصبح مختلف، بشكل الجسد سؤال عن للحدیث بابا فتحت الثورة أن                  وحیث
بین تقاطع في الثورة، بعد المجتمعي للحوار طرحها تم التي المواضیع ضمن من المختلفة الجنسیة والمیول                  الجندریة
هذه على النشطاء أن أو الثورة قبل موجود تكن لم المیم مجتمع قضایا أن ذلك یعني وال . والكویریة النسویة 47                    الحركة

وتعمیمها انفتاحا أكثر بشكل الجسدیة النساء بحقوق المتعلقة األسئلة طرح تم كما ولكن فقط، الثورة بعد ظهروا                   القضیة
هو وضوحا األكثر المثال یكون وربما مختلفة. بأدوات كذلك المیم قضایا طرح في السیاق هذا ساهم ربما ملحوظ،                    بشكل
علم الحفلة هذه في الحاضرین\لت من عدد رفع حیث ،2017 سبتمبر في لیلى مشروع حفل في قزح القوس أعالم                     رفع
رد إلى أدى ما وهو المیم لمجتمع المختلفة الجنسیة والمیول الجندریة والتعبیرات الهویات عن تعبیر في القزح                   القوس
ذوي واألشخاص النشطاء من عدد على القبض في تمثل الدولة قبل من واستهداف األحیان أغلب في عنیف مجتمعي                    فعل

45 -https://www.facebook.com/D.V.law/  
46 -https://www.facebook.com/EgyGirlsRev/  

  -المقصود بالحركات الكویریة هي تلك الحركات االجتماعیة التي تناضل من أجل حقوق مجتمعات المیم. ویستخدم لفظ "كویري" كلفظ جامع لهویات مجتمع المیم47
  المختلفة.
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المرة تكن لم هذه أن من وبالرغم . متفاوتة لمدد وحبسهم\ن المختلفة الجنسیة والمیول الجندریة 48               التعبیرات\الهویات

فاعلي وغیر الدولة قبل من المجتمع هذا أفراد استهداف من وبالرغم المیم بمجتمع متعلقة قضایا فیها تطرح التي                    األولى
في علنیا تعبیرا شهدت التي األولى الوقائع من بكونه مرتبط كان الحادث هذا اختالف أن إال مستمر، أمر هو                     الدولة
االستهداف من وبالرغم أجسادها. وجود وأحقیة الهویات هذه وجود عن اإلعالمیة والتغطیة الشعبیة من القدر بهذا                  تجمع

  والعنف الذي طال أفراد هذا المجتمع، إال أن أصبح هناك حوارا مجتمعیا حقیقیا حول هذه القضیة.
  

 خاتمة
 

من الفترة كانت وبینما و2019. 1919 من الجسدیة والحقوق الجسد سؤال تطور مالمح بعض الورقة هذه في                   تناولنا
أسفر حیث المصریة النسویة الحركة داخل الجسد سؤال طرح في بروزا األكثر هي الیوم حتى الماضي القرن                   سبعینیات
سؤال أن إال للنساء، هامة وسیاسیة ودستوریة تشریعیة مكاسب عن الجنسي العنف وقضیة اإلناث ختان حول                  الحراك
مراد وسیلة أو أداة كونه من تطور الجسد سؤال أن القول ویمكننا تاریخیة. حقب من ذلك سبق ما في غائبا یكن لم                        الجسد
الحركة لمطالب ومحور ذاته حد في موضوع كونه إلى السیاسیة، المشاركة أو التعلیم مثل أخرى مطالب تحقیق                   بها
بعملیة مر حیث والسیاسیة، العامة النقاشات إلى الشخصیة والتأمالت األفكار حیز من الجسد سؤال انتقل كما                  النسویة.
النسویة النقاشات في المحوریة المكانة تلك لیحتل الجسد یكن ولم المختلفة. النسویة والموجات المعارك خالل                 "تسییس"
النسائیة األدبیات في السؤال لطرح الخجولة البدایات ولوال العام المجال إلى وخروجه تواجده معارك لوال                 الحالیة
األخرى والحقوق المطالب تحقیق استحالة إدراك هو السؤال هذا شهده الذي الرئیسي التطور یكون وربما                 والنسویة.

  بشكل كامل طالما أجسادنا منتهكة ومقیدة.
 

أنه إال أجسادهن، وحقوق بحریة المتعلقة المكاسب من العدید انتزاع الماضیة العقود مدار على النسویة الحركة                  استطاعت
لم النضال من األقل- على عام- فمئة مشروطة. حقوقها زالت وال یومي بشكل تتنهك المصریات النساء أجساد تزال                    ال

  تكن كافیة لتحریر أجسادنا بشكل كامل وال تزال المسیرة طویلة.

48 -”Egypt Escalates LGBT Crackdown after Rainbow Flag Display”. 3 October 2017. 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41482001  
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