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حـــــــول معهــــــد
األصفـــــري فــــــي
الجامعــة األميركية
فـــــي بيـــــــــــروت
يســعى معهــد األصفــري للمجتمــع المدنــي يعمــل المعهــد علــى دعــم الوعــي العــام
والمواطنــة ،وهــو مركــز أبحــاث للعلــوم بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال
االجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة ،إلــى تمتيــن المبــادرات المدنيــة المختلفــة فــي مجــاالت
الجســور بيــن األكاديمييــن والنشــطاء وصانعــي القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في
أنماطــا جديــدة لتثميــن
السياســات وعمــوم المهتميــن الستكشــاف المنطقــة ،ويحــاول نشــر
ً

كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم هــذه المبــادرات عبــر عقــد االجتماعــات الشــهرية
عمليــات الديمقراطيــة التشــاركية ،ومســاءلة والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات
المدونــة الخاصــة بالمعهــد،
عمليــات صنــع السياســات المحليــة ،لتحفيــز والنــدوات ،فضـ ًـا عــن
ّ
جهــود المجتمــع المدنــي وتكريــس مبــادئ باإلضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.
الفعالــة فــي العالــم العربــي.
المواطنــة
ّ

ـد معهــد األصفــري شـ ً
ـريكا فاعـ ًـا بالجامعــة
ويعـ ّ
ُ

فــي هــذا اإلطــارّ ،
يركــز المعهــد علــى تنظيــم األميركيــة فــي بيــروت ،يشــارك فــي إثــراء
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن التــزام الجامعــة بخدمــة وتثقيــف والتفاعــل
حاليــا
والنشــطاء إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث مــع المجتمــع اللبنانــي .ويقــوم المعهــد
ً

األكاديمــي وإنتــاج المعرفــة داخــل وخــارج بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .كمــا يقــوم والفعــل الجماعــي علــى مســتوى التعليــم

المعهــد بتنظيــم فــرق بحثيــة جماعيــة فــي العالــي .وأخيــراً وليــس آخــراً  ،يقــوم المعهــد
مجــاالت

ّ
متعلقــة

بالمشــاركة

السياســية بتنميــة برامجــه البحثيــة الثــاث :المجتمــع

والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة؛ إضافــة المدنــي

والقانــون

والحوكمــة؛

الثقافــة

الــى إصــدار توصيــات لدعــم مشــاركة كمقاومــة؛ المجتمــع المدنــي فــي ســياقات
المواطنيــن والمواطنــات ،وتعزيــز دور النــزاع ومــا بعــد النــزاع.
المجتمــع المدنــي فــي الوســاطة
والمــداوالت والتنظيــم الذاتــي.
لذا،
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ّ
ملخص
تشــتبك هــذه المقالــة مــع مدرســة النســوية المناهضــة لإلمبرياليــة فــي نقدهــا
للخطابــات الحقوقيــة ،وبالتحديــد حينمــا يســتخدم منهــج نقــد االمبرياليــة كعدســة
طلبــا
نظريــة لفهــم أو تقييــم حــركات حقــوق المــرأة ،أو الحمــات المرتبطــة بالجنــدر ً

للعدالــة فــي ســياقات غيــر ديمقراطيــة .أذهــب الــى أن النقــد المناهــض لإلمبرياليــة
عالــق بيــن ثنائيــة العالميــة فــي مقابــل النســبية الثقافيــة ،أي فــي ســردية فوقيــة
ال تلتفــت إلــى التفاصيــل ،أو إلــى الســرديات الشــخصية للنضــال والتكيــف ،أو مــا يمكن
أن يشـ ّ
ـكل شــظايا التاريــخ الضروريــة لفهــم شــامل للحظــات تاريخيــة؛ يهمــل النقــاد

المناهضــون لإلمبرياليــة المداخلــة النظريــة الهامــة لـــ «إدوارد ســعيد» حــول «نظرية

ّ
يمكــن عمليــة جديــدة مــن خاللهــا
أن «االرتحــال» إلــى ســياق آخــر
االرتحــال» ،وكيــف ّ
معــان جديــدة تتــاءم مــع الســياق
يتــم اســتيعاب النظريــة أو المفهــوم ،فتنبثــق
ٍ
الجديــد؛ باإلضافــة الــى أنــه فــي كثيــر مــن الحــاالت ،لــم تنتبــه النســوية المناهضــة

أن معانــي وعواقــب النقــد يمكــن
لإلمبرياليــة إلــى البعــد الجيوسياســي للنقــد ،أي ّ
أن تكــون مختلفــة بشــكل جــذري فــي ســياقات مختلفــة وعلــى خلفيــة عالقــات قــوة
مختلفــة .ومــن ثــم أطــرح األســئلة التاليــة :كيــف تتغيــر األفكار/النماذج/المفاهيــم
حينمــا ترتحــل؟ أو ،كيــف تدمــج األفــكار الجديــدة فــي ســياقات مختلفــة أو كيــف يتــم
اســتيعابها أو اســتقطابها؟ مــا هــي تداعيات/عواقــب النقــد النســوي/المناهض
لإلمبرياليــة حينمــا يرتحــل ويســتخدم كإطــار لتفســير عوالــم مختلفــة؟ َمــن يســتخدم

النقــد المناهــض لإلمبرياليــة وألي غايــات فــي تلــك الســياقات الجديــدة؟ ومــن
يســتخدم المقاربــة الحقوقيــة وألي غايــة؟
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يوجــد أدبيــات كثيــرة فــي مجــال البحــث النســوي تقــدم عالجــات مناســبة وذات تأثيــر واســع للظلــم

تناولــت بالنقــد والتحليــل المقاربــات الحقوقيــة (“بــراون”  ،2004ص )2-461؛ ّ
نوعــا مــن
وأنهــا تشــكل ً
التــي تــم توظيفهــا بهــدف تحقيــق العدالــة االســتئثار االمبريالــي (“كورنــوال” و”مولينيــه”
االجتماعيــة ،وتــم تســليط الضــوء علــى إيجابيــات 2006؛ «أبولغــد» .)2013
وســلبيات تلــك المقاربــات .لــم يقتصــر األمــر علــى

ً
جــدل
مجــال البحــث النســوي ،فلقــد ُأثيــر
واســعا كل مــا ســبق مــن نقــد لــه أســاس صلــب فــي
ً

إن
حــول جــدوى وفاعليــة المقاربــات الحقوقيــة فــي النظريــة والتطبيــق .وال غضاضــة فــي القــول ّ

مجــال الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة والدراســات المناصريــن الســتخدام إطــار الحقــوق يعترفــون
التنمويــة ،حيــث ناقــش النقــاد التجليــات اإليجابيــة بصحــة تلــك االنتقــادات المذكــورة أعــاه ولكنهــم

والســلبية لسياســات المقاربــات الحقوقيــة فــي فــي نفــس الوقــت يحـ ّ
ـذرون مــن مخاطــر المبالغــة
الســعي نحــو العدالــة .وكانــت الحجــج األساســية فــي تضخيــم العيــوب التــي قــد تــؤدي إلــى
المضــادة لـــ «حديــث الحقــوق» علــى الشــكل التغاضــي عــن اإليجابيــات واالنجــازات التــي
أن خطابــات حقــوق االنســان هــي شــمولية تحققــت بفضــل تبنــي المنهــج الحقوقــي .وكمــا
اآلتــيّ :

وتتمحــور حــول أوروبا (“راجاغوبــال” )2008؛ ّأنها تركز يوجــد أدبيــات أكاديميــة كثيــرة تنتقــد النمــوذج
بإفــراط علــى حقــوق الفــرد علــى حســاب حقــوق الحقوقــي فــي الناشــطية ،يوجــد ً
أيضا قــدر مماثل
المجتمــع (“باكســي” )2006؛ ّأنهــا تحــرف االنتبــاه مــن األدبيــات التــي تشــتبك مــع تلــك االنتقــادات

عــن الحاجــات الملحــة للنســاء (“هودجســون” )2011؛ وتفندهــا .ففي مجــال النظرية النقديــة القانونية،
ّأنهــا تبالــغ فــي التركيــز علــى الحقــوق السياســية يتنــاول الباحثــون فــي قضيــة التقاضــي القانونــي

وتهمــش الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة كوســيلة لتمكيــن التعبئــة الجماعيــة والحــركات

ً
عوضــا عــن االســتغراق فــي اإلجابــة
أن خطــاب حقــوق اإلنســان تتبنــاه االجتماعيــة
(“النعيــم” )2014؛ ّ
النخــب التــي تصطــف مــع مشــاريع العولمــة عــن ســؤال مــا إذا كانــت المقاربــة القانونيــة
وتتماثــل مــع النمــاذج الغربيــة
أن مهمــة أم ال (“بوتشــر” و”تشــوا”  .)2018يســتخدم
(“موتــوا” )2001؛ ّ
ّ
ليبيــن
اإلفــراط فــي التركيــز علــى اإلصــاح القانونــي مــن “ليــن ســتيفين” معطيــات مــن أرض الواقــع ّ
قبــل النســوية الليبراليــة وعــدم االكتــراث النســبي كيــف تــم اســتيعاب وتطويــر الخطابــات الحقوقيــة
ً
اســتجابة للحاجــات
لألنســاق المجتمعيــة وبنــى الســلطة قــد أدى فــي ســياقات جديــدة
فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى إضعــاف قوانيــن جيدة والتســاؤالت المحليــة .فــي المكســيك ،اســتخدم

بــل أدى ً
أيضــا إلــى نتائــج ليســت بالضــرورة فــي حــراك “أوكســاكا” االجتماعــي الخطــاب الحقوقــي

ّ
أن الخطابــات الحقوقيــة تســعى
وتمكــن مــن التأســيس لـــ «حــق التحــدث باللهجــة
مصالــح النســاء؛ ّ
إلــى احتــكار المســاحات السياســية وبالتالــي تعيق المحليــة» التــي أصبحــت فــي متنــاول النســاء
تحقــق أنــواع أخــرى مــن «مشــاريع سياســية” قــد والرجــال علــى حــد ســواء (“ســتيفين”  .)2011وعلــى

ةدصلا ىده

ذات المنــوال ،تذهــب “كالرت فارجــاس” إلــى أنــه أو ً
واحــدا يســمح بالمحافظــة عليهــا كحــق
إرثــا
ً

مــن الممكــن إعــادة تعريــف الخطــاب الحقوقــي حصــري للغــرب» (“أمــار”  ،2011ص .)304
وتكييفــه «كتكتيــك لتحقيــق الــذات الثانويــة»
(“فارجــاس”  ،2012ص .)3

فــي هــذه الورقــة ســوف أشــتبك مــع مدرســة
النســوية المناهضــة لإلمبرياليــة فــي نقدهــا

أن خطابــات الحقــوق للخطابــات الحقوقيــة ،وبالتحديــد حينمــا يســتخدم
أشــار النقــاد كذلــك إلــى ّ
ً
خيــارا
تكــون فــي بعــض األحيــان
قابــا للتحقــق منهــج نقــد االمبرياليــة كعدســة نظريــة لفهــم
ً
للمهمشــين والمضطهديــن فــي مفتــرق طــرق أو تقييــم حــركات حقــوق المــرأة ،أو الحمــات

طلبــا للعدالــة فــي ســياقات
مــا ،بمــا يســمح لهــم بالدخــول إلــى ميــدان المرتبطــة بالجنــدر ً
السياســة .علــى ســبيل المثــال فــي مصــر ،غيــر ديمقراطيــة .ترتكــز المدرســة المناهضــة
أن مرحلــة تدويــل لإلمبرياليــة فــي نقدهــا للخطابــات الحقوقيــة
تالحــظ “منــى الغباشــي” ّ
النظــام السياســي فــي مصــر فــي تســعينات علــى فكرتيــن أساســيتين .األولــى تســائل
القــرن الماضــي وتبنيــه التفاقيــات حقــوق «الشــرعية السياســية لألجنــدات المســتوحاة مــن
اإلنســان ليتمكــن مــن الدخــول فــي نــادي الغــرب والمتعلقــة بالحقــوق الليبراليــة ومــدى
الــدول المتحضــرة ،كان أحــد العوامــل التــي مالءمتهــا ،أو عدمهــا لألنظمــة الحقوقيــة
منحــت ناشــطي حقــوق اإلنســان ،والنســويات ،والممارســات المتوافــرة فــي ســياقات ثقافيــة

ً
«نفــوذا
والمواطنيــن العادييــن
سياســيا غيــر مختلفــة («كورنــوال» و»مولينيــه»  ،2006ص
ً
متوقــع مقارنـ ً
ـة بموقعهــم وفــي عالقتهــم مــع )77-1178؛ والثانيــة تســلط الضــوء علــى فرضيــة

الســلطة التنفيذيــة» (“الغباشــي”  ،2008ص  - .)1593محتملــة أو واقعيــة – اســتخدام الخطابــات
لقــد أصبحــت مؤتمــرات األمــم المتحــدة واللجــان الحقوقيــة مــن ِقبــل القــوى االمبرياليــة للدفــع

الدوليــة مواقــع للنضــال والتنــازع بيــن العبيــن بأجندتهــا االمبرياليــة وتبريرهــا («كورنــوال»
حكومييــن والعبيــن غيــر حكومييــن ولكنهــم و»مولينيــه» 2006؛ “أبولغــد”  .)2013فــي مــا يخــص
يســتخدمون اللغــة الحقوقيــة ومبــدأ ســيادة النقطــة األخيــرة ،يحيــل النقــاد بشــكل دائــم إلــى
القانــون للضغــط علــى حكوماتهــم لاللتــزام الطريقــة التــي اســتخدم فيهــا شــعار حمايــة
بالقانــون الدولــي .وفــي كثيــر مــن الحــاالت ،تصبــح حقــوق المــرأة مــن الواليــات المتحــدة لتســويغ
الخطابــات الحقوقيــة أدوات إقنــاع شــديدة التأثيــر غــزو أفغانســتان والعــراق.
إلعــادة التشــديد علــى القيــم المحليــة والتطلعــات
التــي تتعــزز عبــر اللجوء إلــى معايير وآليــات دولية .ســتكون فكرتــي قائمــة علــى المســائل التاليــة:
أن النقــد المناهــض لإلمبرياليــة
بشــكل عــام ،يقــارب النقــاد الذيــن يشــددون علــى أذهــب إلــى ّ
أهميــة اســتخدام الخطــاب الحقوقــي فــي ســياق عالــق بيــن ثنائيــة العالميــة فــي مقابــل النســبية
الــدول غيــر الغربيــة «مذاهــب وقــرارات حقــوق الثقافيــة ،أي فــي ســردية فوقيــة ال تلتفــت إلــى
اإلنســان العالميــة كســاحة للنــزاع والتفــاوض ،أو التفاصيــل ،وأقصــد بذلــك الســرديات الشــخصية
باعتبارهــا مجموعــات مــن الممارســات الدالــة للنضــال والتكيــف ،أو مــا يمكــن أن يشــكل شــظايا

ً
ومخــزون لــأدوات التــي ليــس لديهــا
«شــكل التاريــخ الضروريــة لفهــم شــامل للحظــات تاريخيــة.
منفــردا للنشــر ،وال
اتجاهــا
مثاليــا» أو
معنــى كمــا يهمــل النقــاد المناهضــون لإلمبرياليــة
ً
ً
ً
ً
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المداخلــة النظريــة الهامة لـ «إدوارد ســعيد” حول فــي تســليط الضــوء علــى طــرق إســاءة اســتخدام
أن «االرتحــال» إلــى بعــض الممارســات الثقافيــة والتالعــب بدالالتهــا
«نظريــة االرتحــال» ،وكيــف ّ
ّ
ســياق آخــر
يمكــن عمليــة جديــدة مــن خاللهــا يتــم وانتزاعهــا مــن ســياقها بمــا يســوغ التدخــات
اســتيعاب النظريــة أو المفهــوم ،لتنبثــق
معــان االســتعمارية والســيطرة .وكأكاديميــة فــي
ٍ
جديــدة تتــاءم والســياق الجديــد؛ باإلضافــة الــى “جامعــة مانشســتر” لعــدة ســنوات (،)2011-2005
أنــه فــي كثيــر مــن الحــاالت ،لــم تنتبــه النســوية أصبحــت مدركــة بشــكل أكبــر لــإرث االســتعماري
المناهضــة لإلمبرياليــة إلــى البعــد الجيوسياســي فــي التصويــرات الخاطئــة والخطابــات المتعلقــة
أن معانــي وعواقــب النقــد يمكــن بوضــع المســلمين والنســاء العربيــات وعــودة
للنقــد ،أي ّ
أن تكــون مختلفــة بشــكل جــذري فــي ســياقات ظهــور أشــكال جديــدة تغــذي اإلســاموفوبيا
مختلفــة وعلــى خلفيــة عالقــات قــوة مختلفــة .وتســوغ التدخــات االمبرياليــة فــي القــرن الواحــد
ومــن ثــم ،أطــرح األســئلة التاليــة :كيــف تتغيــر والعشــرين .لكــن وفــي الوقــت نفســه ،وكنســوية
األفكار/النماذج/المفاهيــم حينمــا ترتحــل؟ أو ،ذات روابــط متينــة بحــركات تحــرر النســاء العربيــات،
كيــف تدمــج األفــكار الجديــدة فــي ســياقات لقــد كنــت والزلــت يســاورني قلــق عميــق حــول
مختلفــة أو كيــف يتــم اســتيعابها أو اســتقطابها؟ المــدى الــذي وصــل إليــه التالعــب بقضايــا المــرأة
مــا هــي تداعيات/عواقــب النقــد النســوي /كســاح إلســكات المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة
أن أي نقــد للعلــل
المناهــض لإلمبرياليــة حينمــا يرتحــل ويســتخدم فــي الــدول العربيــة بذريعــة ّ
كإطــار لتفســير عوالــم مختلفــة؟ َمــن يســتخدم االجتماعيــة سيســتخدم مــن قبــل اإلمبريالييــن
النقــد المناهــض لإلمبرياليــة وألي غايــات فــي للتشــهير بالثقافــة العربيــة وتبريــر التدخــات
تلــك الســياقات الجديــدة؟ ومــن يســتخدم المقاربة العســكرية السياســية .لقــد كان والزال الســؤال
الحقوقيــة وألي غايــة؟

التالــي :كيــف نســتطيع ،نحــن النســاء العربيــات،
فضــح الممارســات واألفــكار المعاديــة للنســاء

إن اشــتباكي مــع النقــد النســوي المناهــض وفــي الوقــت نفســه تجنــب توظيــف أصواتنــا

لإلمبرياليــة قــد تشـ ّ
ـكل عبــر موقعــي كأكاديميــة ،خــارج الســياق والتالعــب بهــا لتمتيــن األفــكار
ونســوية ،وناشــطة فــي مجــال حقــوق المــرأة االمبرياليــة المســبقة عــن مجتمعاتنــا؟ فمــن
فــي مصــر .وكأكاديميــة فــي قســم اللغــة تداعيــات الثــورات العربيــة فــي  ،2011أن انفتحــت
اإلنكليزيــة وآدابهــا فــي “جامعــة القاهــرة” ،فقــد مســاحات جديــدة ،وأصبــح هنــاك مبــادرات
قمــت بتعليــم عــدة مــواد فــي األدب مــا بعــد ومشــاريع مجتمعيــة قابلــة للتحقــق ،األمــر الــذي

ّ
ويســرت عــدة نقاشــات ومناظــرات
مكــن األصــوات النســوية وجعلهــا مســموعة.
الكولونيالــي ّ
حــول الصــور االســتعمارية للنســاء والرجــال ولكــن ،وفــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه
العــرب ،نجحــت فــي فضــح ســردية «إنقــاذ النســاء األصــوات النســوية أعلــى وأوضــح ،فــإن الحملــة
زخمــا وتــم اســتعادة
المســلمات مــن الرجــال المســلمين» ،كمــا نجحــت المحافظــة ضدهــا اكتســبت ً

ةدصلا ىده
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جــزءا اإلنكليزيــة ،فإنهــا تعــد كذلــك أحــد األســماء
االتهامــات الســابقة حــول كــون النســويات
ً

مــن المشــروع االمبريالــي .مــا أصفــه بالحملــة الحســنى للــه فــي اإلســام .كمــا ّأنــه فــي ســياق
أن الكليــة المعنيــة بتدريــس
المحافظــة يشــتمل علــى حلفــاء غيــر متوقعيــن :الجامعــات ،نجــد ّ
العبــو الدولــة الحريصــون علــى تلويــث ســمعة القوانيــن فــي مصــر تســمى بكليــة الحقــوق،
تدعيمــا للرابــط بيــن القانــون والحقــوق .باإلضافــة
الحــركات الحقوقيــة االجتماعيــة والسياســية التي
ً
ً
عميقــا وعلى
ـدى
اكتســبت قــوة فــي مرحلــة ما بعــد الثــورة وقامت الــى ذلــك ،نجد للغــة الحقوق صـ ً

بتحــدي ســلطتهم؛ والمتشــددون الدينيــون ،أو عــدة مســتويات ضمــن المجتمعــات المحليــة .أمــا
المدافعــون عــن اإلســام السياســي المســتندون األمــر الثانــي الــذي توصلــت اليــه فهــو أن إســاءة
إلــى ثوابــت أيديولوجيــة ممــن يعتبــرون أجنــدات اســتخدام اللغــة الحقوقيــة ضمــن الســياقات
ً
أبــدا أن
دائمــا ،ال يجــوز
أحيانــا وليــس
حقــوق المــرأة مماثلــة لهجــوم علــى المبــادئ العالميــة،
ً
ً

والقيــم الثقافيــة .تلــك األصــوات المحافظــة يــؤدي إلــى إســكات الناشــطين الذيــن ينتقــدون
تســتخدم الحجــج نفســها المعتمــدة مــن قبــل مجتمعاتهــم وثقافاتهــم .بــل األحــرى بنــا فــي
النســوية المناهضــة لإلمبرياليــة لتشــويه ســمعة مواجهــة الحمــات العالميــة أو المحليــة الســاعية
إن شــدة إلــى وصــم ثقافتنــا مــن أجــل أغراضهــا الخاصــة
ناشــطي حقــوق المــرأة وتدميرهــمّ .
تصميمــا علــى امتــاك ثقافتنــا
المواجهــة أوضحــت لــي ثالثــة أمــور .األمــر األول ،أن نكــون أكثــر
ً

أن اللغــة الحقوقيــة قويــة ومؤثــرة للغايــة ليــس والدفــاع عنهــا مــن منطلــق الحــق والعــدل ،وال
ّ
فقــط فــي مواجهــة العبــي الدولــة ،بــل كوســيلة
للتواصــل مــع الرجــال والنســاء العادييــن والدفــاع
أن كلمــة
عنهــم .وفــي اللغــة العربيــة ،نجــد ّ
«الحــق» وجمعهــا الحقــوق ،لهــا تأثيــر وســلطة
معرفيــة علــى عــدة مســتويات .فباإلضافــة إلــى
اســتخدامها المشــابه لنظيرتهــا فــي اللغــة

نســمح ألعدائنــا احتــكار تعريــف ثقافتنــا .واألمــر
الثالــثّ ،أنــه يوجــد حاجــة إلــى إعــادة مراجعــة
للنقــد النســوي المناهــض لإلمبرياليــة
مــن منحــى نظــري.
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العنف ضد النساء:
حالة مصر

سأشــرع فــي التعامــل مــع األســئلة المذكــورة هــو :متــى وأيــن يعمــل النقــد كقــوة مقاومــة
أعــاه عبــر التركيــز علــى قضيــة العنــف ضــد لشــبكات وعالقــات القــوة المهيمنــة ،وبالتالــي
النســاء فــي المجتمعــات العربية و/أو اإلســامية ،يتحــول ألداة للتمكيــن؟ ومتــى وأيــن يصبــح أداة
متفحصــة نضــال ناشــطات حقــوق المــرأة فــي للقمــع واالســتبعاد؟
مصــر فــي مجــال المناصــرة وتزكيــة الوعــي .هــذا
النضــال علــى وجــه الخصــوص كان عرضــة للنقــد يكمــن الجــواب ،كمــا أذهــب ،فــي عالقــات القــوة
مــن ِقبــل النســويات المناهضــات لالمبرياليــة الجيوسياســية .بعبــارة أخــرى ،إن النقــد المناهــض

أن أجنــدة لالمبرياليــة الســاعي لتحــدي عالقــات القــوة
باالســتناد إلــى االعتبــارات التاليــةّ :
العنــف ضــد النســاء هــي بشــكل أساســي أجنــدة المهيمنــة يجــب أن يلتفــت إلــى تأثيــره وعواقبــه
وأن حمــات حينمــا يرتحــل إلــى ســياق آخــر ذي عالقــات قــوة
غربيــة ال تعبــأ بالســياقات المحليــة؛ ّ
المناصــرة المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء مختلفــة وصراعــات قــوة متباينــة .وللتوضيــح،
فــي الســياقات المســلمة تدعــم
صــورا نمطيــة ســأفحص مســار النضــال فــي مواجهــة العنــف
ً
اســتعمارية جوهرانيــة حــول العنــف «المــوروث» ضــد النســاء كمــا تناولتــه المنظمــات الحقوقيــة
فــي المجتمعــات المســلمة وعــدم احترامهــا فــي مصــر .إنــي ســأقيم الدليــل علــى أنــه وفــي
للمــرأة وحقــوق اإلنســان ،وبالتالــي تســاعد الوقــت الــذي اســتفاد فيــه نضــال النســويات
علــى نشــر ســردية ثقافويــة مصاحبــة للســردية فــي مصــر مــن التضامــن العالمــي وتجاربــه،
وجــه المعركــة ضــد العنــف لتنــاول
السياســية؛ ّ
وأن أجنــدة العنــف ضــد المــرأة قــد فهــو كذلــك ّ

تحولــت إلــى مهنــة مــن قبــل المنظمــات الدولية؛ اهتمامــات ونضــاالت محليــة.
ً
تمويــا
وأن المجموعــات النســوية التــي تتلقــى
ّ

مــن مانحيــن دولييــن تعمــل (عــن عمــد أو عــن غيــر انطلقــت حمــات رفــع الوعــي عنــد الــرأي العــام
عمــد) علــى نشــر أجنــدة منفصلــة عــن الواقــع حــول قضايــا مرتبطــة بالعنــف ضــد النســاء فــي
وتدعــم الســردية االمبرياليــة التــي تســتغل المجــال العــام والخــاص فــي بدايــة تســعينات
قضيــة «العنــف ضــد النســاء» لتســويغ التدخــات القــرن الماضــي ،عبــر جهــود منظمــات نســوية
السياســية وحتــى العســكرية فــي شــؤون دول عــدة أهمهــا “النديــم” ،و”مؤسســة المــرأة
لهــا ســيادة (“أبولغــد”  .)2002مــرة أخــرى ،ال يفتقــر الجديــدة” و”مؤسســة قضايــا المــرأة المصريــة”.
هــذا النقــد الــى أحقيــة أو متانــة :لقــد
تحــدت اســتخدمت تلــك المنظمــات مقاربــة حقوقيــة
ّ
الناقــدات النســويات الغــزو الــذي قادتــه الواليــات لتحــدي عــدم المســاواة فــي المجتمــع بشــكل

المتحــدة ألفغانســتان بذريعــة إنقــاذ النســاء عــام ،وفــي العالقــات الجندريــة علــى وجــه
األفغانيــات (“ســكوت” 2002؛ «أبولغــد»  ،)2002كمــا الخصــوص ،إلــى جانــب الممارســات القمعيــة
عــرت الخطــاب النســوي االمبريالــي الــذي تــم للنظــام الحاكــم .وفــي مقالــة ّ
تركــز علــى ناشــطية
ّ

توظيفــه لتســويغ الهجمــات .لكــن يبقــى الســؤال المنظمــات الحقوقيــة فــي مواجهــة العنــف ضــد

ةدصلا ىده
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المــرأة ،يبيــن “بــول أمــار” كيفيــة إعــادة صياغــة جديــدة لتحــدي بنــى القــوة الســلطوية والخطابــات
األطــر التعريفيــة للخطــاب الحقوقــي العالمــي االســتبدادية الســائدة ،بدرجــات متفاوتــة مــن
فــي ســياقات محليــة وممارســتها .وهــو يلقــي النجــاح .وأصبحــت مســألة التحــرش الجنســي
الضــوء علــى التطبيــق العملــي الــذي اعتمدتــه والهجمــات علــى النســاء محــل اهتمــام وجــدل
النســويات المصريــات فــي مقاربتهــن للتحــرش فــي وســائل اإلعــام فقــط بعــد المظاهــرات
الجنســي ويركــز علــى مجهــودات “عايــدة ســيف العارمــة فــي  .2011قبــل ذلــك ،وحينمــا أجــرت
الدولــة” و”مــزن حســن” بهــدف دحــض افتــراءات النســويات حمــات مناصــرة لرفــع الوعــي ومحاولة
المجموعــات اليمينيــة والعبــي الدولــة ضــد إصــاح القيــود القانونيــة التــي تعيــق معاقبــة
واعتبارهــن منفــذات أو العنــف الجنســي ،لــم تــؤت جهودهــن أكلهــا
الناشــطات النســويات
ّ
تابعــات بوعــي أو بــدون وعــي ،لألجنــدات الغربيــة فــي جعــل تلــك القضايــا محــل جــدل واهتمــام
مــرد هــذا األمــر
(“أمــار”  .)2011وفــي مــا يتعلــق بعمــل “مؤسســة مــن قبــل الــرأي العــام .وكان
ّ
أن المؤسســة بشــكل أساســي هــو طبيعــة البيئــة السياســية
النديــم” ،يشــير “أمــار” إلــى ّ
ركــزت «نقدهــا علــى الدولــة؛ وعلــى ممارســات غيــر الديمقراطيــة التــي تحــد مــن الجهــود
األجهــزة األمنيــة للدولــة وعلــى مســؤولي الجــادة لتنــاول القضايــا االجتماعيــة والسياســية
الســجون والشــرطة (“أمــار”  ،2011ص  .)312هــذا الحساســة .بالتالــي ،انحصــرت الجهــود النســوية
التركيــز يعــد مختلفــاً بشــكل كبيــر عــن حمــات لتنــاول العنــف الجنســي فــي دوائــر ضيقــة مــن
مناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي المجتمعــات الخبــراء والجمهــور .وحتــى فــي حالــة وقــوع
الديمقراطيــة ،حيــث ال تكــون قضيــة عنــف الدولــة حــادث عنــف جنســي يجــذب انتبــاه الــرأي العــام،
فــي واجهــة االهتمامــات والتحديــات .وأصبــح كان ُيعالــج -فــي العــادة -عبــر حجــج تبســيطية
التركيــز علــى العنــف الجنســي المدفــوع بدافــع وجائــرةُ ،يلقــى اللــوم علــى الضحيــة بدعــوى ّأنهــا

سياســي ،عالمــة فارقــة للناشــطية فــي مواجهــة لــم تكــن مرتديــة مالبــس محتشــمة أو لكونهــا
العنــف فــي مصــر مــا بعــد ثــورة  25ينايــر عــام فــي المــكان والزمــان الخطــأ .هــذه المقاربــة
 ،2011ممــا أدى إلــى تحــول جــذري فــي تنــاول هــذه الجائــرة كانــت تعيــق تقــدم الضحايــا بشــكوى
االشــكالية.1

وطلــب العدالــة .وغنــي عــن القــول إنــه كان يوجــد
اســتثناءات .ففــي العــام  2008تقدمــت ســيدة

مــاذا حصــل فــي العــام 2011؟ ولمــاذا أدت األحــداث شــابة تدعــى “نهــى رشــدي” بدعــوى تحــرش
إلــى تطــورات هامــة فــي التعامــل مــع قضيــة جنســي نتــج عنهــا عقوبــة بالســجن للمعتــدي.
العنــف الجنســي؟ لقــد قامــت الموجــة الثوريــة
التــي اجتاحــت مصــر فــي  2011بفتــح مســاحات
 1للتفاصيل حول العنف الجنسي بدوافع سياسية بعد عام  ،1102انظر «تادرس» (.)3102
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وفــي أواخــر العــام  /2012وبدايــات العــام  ،2013ضــد النســاء مــن حيــث كونهــا قضيــة رأي عــام ،إذ

ـن ُم ّ
مكنــات
تــم التبليــغ عــن حــاالت اعتــداء جنســية علــى شــعرت الناجيــات مــن االعتــداءات بأنهـ ّ

نســاء خــال التظاهــرات الكبيــرة .ولقــد التفــت مــن التحــدث عــن تجاربهــن ً
علنــا وبشــكل مباشــر

الناشــطون إلــى المشــكلة واســتجابوا لهــا عبــر علــى التلفزيــون .ولقــد قامــت الشــهادات العامــة
تنظيــم مجموعــات تدخــل لمــد يــد العــون للنســاء المؤثــرة ،إلــى جانــب الجهــود المبذولــة مــن
الالتــي تعرضــن العتــداءات فــي مســاحات عامــةِ .قبــل مجموعــات المســاندة المناهضــة للتحــرش
علــى ســبيل المثــال ،تكونــت مجموعــة “بصمــة” الجنســي ،أو ربمــا كنتيجــة مباشــرة لتلــك الجهود،

التــي تأسســت فــي يناير/كانــون الثانــي  ،2012بخــرق المحرمــات التــي تحظــر مناقشــة االعتــداء
و”شــفت تحــرش” التــي بدورهــا تأسســت فــي الجنســي .كمــا أقــرت األحــزاب والمجموعــات
أكتوبر/تشــرين األول  ،2012و”عمليــة مواجهــة السياســية بالمشــكلة وأصــدرت بيانــات اســتنكار
التحــرش” ،و»حمايــة التحريــر” التــي تأسســت للعنــف وشــاركت فــي مظاهــرات تحــت شــعار
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام « .2012الشــارع لنــا» ،مؤكــدة علــى حــق المــرأة فــي
تلــك المجموعــات الجديــدة ،مــع المجموعــات التواجــد فــي األماكــن العامــة ومســترجعة كذلــك

ً
ســابقا والعاملــة فــي الذكريــات الســابقة الســتجابة الحــراك النســوي
الناشــطية التــي تأسســت
العنــف ضــد المــرأة ،وبشــكل أساســي “نظــرة” ،علــى اعتــداءات العــام .2005
و»النديــم” ،و»خريطــة التحــرش” ،قــد نجحــت
فــي رفــع الوعــي عنــد وســائل اإلعــام والــرأي إذن ،كيــف قامــت تلــك المجموعــات النســوية
العــام حــول خطــورة المشــكلة ومداهــا .ولقــد بتشــكيل األحــداث وروايتهــا؟ ومــن هــم الجنــاة؟
شــكلت تلــك المجموعــات الجديــدة مجموعــات فــي فبراير/شــباط مــن العــام  ،2013تــم نشــر تقريــر
تدخــل إلنقــاذ النســاء مــن االعتــداءات؛ كمــا وفــرت يوثــق لشــهادات ناجيــات مــن اعتــداء جنســي فــي
للناجيــات الدعــم النفســي والقانونــي ،وقدمــت ميــدان التحريــر بيــن  2011و 2013مــن ِقبــل ثــاث

ً
أيضــا صفــوف الدفــاع عــن النفــس ،وشــرعت منظمــات نســوية وحقوقيــة .3وتحدثــت الكثيــرات
فــي جمــع قصــص عــن النســاء اللواتــي تعرضــن مــن الناجيــات عــن أن الهجمــات كانــت ممنهجــة
العتــداءات ،وقامــوا بالضغــط علــى األحــزاب ومنظمــة :يتــم عــزل المــرأة عــن مجموعتهــا،
السياســية والمجتمــع المدنــي لالعتــراف بتلــك ويحيــط بهــا رجــال يقومــون بتحســس مناطــق مــن

ّ
وشــكل يناير/كانــون الثانــي مــن جســدها ،وفــي الوقــت نفســه يخبرونهــا ّأنهــم
المشــكلة.2
العــام  2013نقطــة تحــول فــي قضيــة العنــف يحمونهــا ،ويزيــدون مــن اضطرابهــا وشــعورها
مفصل للمجموعات المناهضة للتحرش الجنسي بعد عام  ،1102انظر الفصل  9تحت عنوان« ،الوجه المتغير للناشطية الجندرية
 2للحصول على توصيف
ّ
في مصر ما بعد مبارك» في «تادرس» (.)6102
« 3مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» ،و»نظرة للدراسات النسوية» ،و»مؤسسة المرأة الجديدة»« ،االعتداء الجنسي واالغتصاب في
تم االطالع عليه في 5 :مارس/آذار .3102
ميدان التحرير ومحيطه :مجموعة من المصادر ّ .»3102-1102
http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/compilation-_of_sexual-violence_-testimonies_between_20111_2013_en.pdf
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بالعجــز إلــى أقصــى درجــة جاعليــن فــرص إنقاذهــا “منــذ أن انتهــج نظــام مبــارك اســتخدام العنــف
ســاحا ضــد المتظاهــرات اإلنــاث فــي
شــبه مســتحيلة فــي وقــت ال تعــود فيــه المــرأة الجنســي
ً

قــادرة علــى أن تــدرك مــن بإمكانهــا أن تثــق العــام  ،2005لــم تتوقــف االعتــداءات علــى النســاء
فيــه ومــن يجــب أن تخشــاه .وفــي مقدمــة ذلــك مــن ِقبــل عصابــات .وبحســب أكثــر مــن ناجيــة،
التقريــر ،تقــوم الناشــطة الحقوقيــة البــارزة كانــت العصابــات منظمــة علــى درجــة عاليــة
والعضــو المؤســس لـــ «النديــم” الدكتــورة “ماجدة وال يبــدو علــى شــكلهم ّأنهــم رجــال عصابــات

عدلــي” بتحميــل القــوات األمنيــة مســؤولية تلــك يقومــون بالتحـ ّـرش بالنســاء (اعتــداءات عشــوائية)،

االعتــداءات .وتبنــي تحليلهــا علــى مــا حصــل إذ يكونــون منظميــن ومدربيــن بطريقــة واضحــة
فــي “األربعــاء األســود”“ :4إننــا نعــرف الطريقــة كــي ينجــزوا المهمــة الموكلــة إليهــم” (المصــدر
ولقــد خبرناهــا فــي الســابق ،ونعلــم مــن هــم نفســه  ،2013ص .)47-46
إن قناعتنــا مــن كــون تلــك الجريمــة
خلفهــاّ .
قــد ارتكبــت بطريقــة ممنهجــة تســتند الــى وقــد اتهــم البيــان بشــكل مباشــر القــوى األمنيــة
قــرار المدعــي العــام إقفــال القضيــة للعجــز الرســمية بإصــدار األوامــر باالعتــداءات مــن أجــل
عــن إيجــاد الفاعليــن .فعلــى الرغــم مــن حقيقــة تدميــر الثــورة .وفــي الوقــت الــذي أقــر فيــه البيان
وجــود عشــرات الصــور والفيديوهــات للمجرميــن بحصــول اعتــداءات خــال العيــد وفــي غيرهــا

والســيارات التــي اســتخدموها (التــي تحمــل مــن العطــات الرســمية ،إال ّأنــه وصفهــا كلحظــة
ـورا ألعضــاء بارزيــن فــي الحــزب الحاكــم“ ،الحــزب تأسيســية لعنــف عصابــات أقرتــه الدولــة فــي
صـ ً
أن مســاحات عامــة خــال عهــد “مبــارك” .كما يشــتمل
الوطنــي الديمقراطــي”) وتــم تقديمهــا ،إال ّ
القضيــة ُأغلقــت لعــدم كفايــة األدلــة (“مركــز التقريــر علــى بيــان لمنظمــات نســوية ،تدعمــه

النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف والتعذيــب” ،شــخصيات عامــة ،إلــى جانــب ورقــة موقــف مــن
وعنون
و”نظــرة للدراســات النســوية” ،و”مؤسســة المــرأة ِقبــل “نظــرة” ،إحــدى المنظمــات النســويةُ .

الجديــدة” ،2013 ،ص  .)5تضمــن التقريــر كذلــك البيــان بـــ « إنــه حقنــا ...الشــارع لنــا» ،فــي اســترجاع
ً
موقعــا مــن ِقبــل أكثــر مــن  100منظمــة لناشــطية المجموعــات النســوية فــي مواجهــة
بيانــا
ً
وشــخصية عامــة تســتنكر االعتــداء .تؤطــر االعتــداءات الســابقة .وألقــى البيــان الضــوء
الرســالة األمــر بالرجــوع إلــى اعتــداءات  .2005علــى التضامــن مــع ضحايــا االعتــداءات الجنســية؛
خرجن
تعرضت متظاهرات إلى اعتداءات جماعية في وضح النهار وعلى الملء .كانت النساء قد
َ
 4يشير األربعاء األسود إلى نهار  52مايو/أيار  5002عندما ّ
في تظاهرة نظمتها حركة مؤيدة للديمقراطية تُ دعى «كفاية» ،من أجل استنكار استفتاء على الدستور كان يجري في نفس اليوم ،إذ رأى الناشطون
ّ
تعرضت النساء لإليذاء والتحرش بعنف من ِقبل بلطجية
السياسيون في االستفتاء محاولة لضمان
تسلم «جمال مبارك» ،نجل الرئيس ،السلطةّ .
مستأجرين و/أو رجال شرطة كانوا يرتدون مالبس مدنية .كل الدالئل كانت تشير إلى مسؤولية البلطجية التابعين لـ «الحزب الوطني الديمقراطي»،
ّ
تشكل حركة تدعى
وإلى تواطؤ الشرطة إذ اكتفى العناصر بالمشاهدة ولم يقوموا بالتدخل من أجل حماية المتظاهرين .هذه الحادثة أدت إلى
عليهن في  52مايو/أيار .في عام  ،6002وبعد
تم االعتداء
ّ
«الشارع لنا» جمعت تحت مظلتها ناشطين ،وصحفيين ،والكثير من النساء التي ّ
استنفاد جميع األماكن القانونية المحليةُ ،طرحت القضية أمام «اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب» .قامت منظمتان معنيتان
المتقدمات وطلبت من مصر فتح تحقيق،
متقدمات بالقضية .وفي عام  ،3102قامت اللجنة بالحكم لصالح
بحقوق اإلنسان ،بتمثيل األربع
ّ
ّ
وتأمين تعويض مالي للضحايا.

النقد المرتحل :مناهضة اإلمبريالية ،والجندر ،والخطابات الحقوقية

16

والمطالبــة بمحاســبة وتحديــد المســؤولين؛ تبنيهــا فــي اســتفتاء  ،2014والتــي تُ لــزم الدولــة
واالعتــراف بضحايــا االعتــداءات الجنســية مــن بيــن بمحاربــة العنــف ضــد المــرأة .وهــذا تطــور مهــم

المصابيــن فــي الثــورة ،أي االعتــراف بالجرائــم حيــث ّأنــه تجــاوز الخطابــات العتيــدة التــي كانــت
الجنســية كجرائــم سياســية؛ وتحميــل األحــزاب تلــوم النســاء علــى العنــف المرتكــب ضدهــا
والقــوى مســؤولية ســامة النســاء خــال االحــداث
كــن فــي المــكان الخطــأ والزمــن الخطــأ،
ألنهــن
ّ
ّ
ثيابــا محتشــمة.
السياســية؛ والتشــديد علــى قــوة المــرأة وقدرتها أو ألنهــن لــم
ّ
يكــن مرتديــات ً

علــى اســتعادة الميــدان.

ضــد المــرأة ،التــي
فالحملــة المناهضــة للعنــف
ّ
شــهدت تأييــد مــن مناصــرات لحقــوق المــرأة

أعدتهــا “نظــرة” ،قــد وعــدة مجموعــات شــابة فــي وقــت كانــت قــد
أمــا ورقــة الموقــف التــي ّ
ّ
أكــدت علــى أن المنــاخ االجتماعــي
يمكــن العنــف انفتحــت مســاحات سياســية وأفســحت المجــال

ضــد النســاء ويســوغه بحيــث يســتمر المعتــدون أمــام نقاشــات جديــة للمشــكالت االجتماعيــة ،قــد
بانتهــاك جســد النســاء مــن دون أن أي عقوبــة :ســمحت ببــروز خطابــات مضــادة تلقــي الضــوء
«إننــا نؤمــن بــأن هــذا المنــاخ االجتماعــي ،الــذي علــى الجــذور االجتماعيــة والسياســية والخطابيــة
أصبــح يشــبه الحــرب النفســية اليوميــة علــى للعنــف ضــد النســاء ،ممــا ســاهم فــي جعــل هــذه
المــرأة ،قــد عــزز بشــكل مباشــر تلــك الجرائــم القضيــة قضيــة شــأن عــام.
وقــاد إلــى هــذا التجســيم اإلجرامــي ...برأينــا فــإن
تلــك األحــداث هــي تصعيــد إجرامــي لظاهــرة
تــم إقــرار القانــون المناهــض للتحــرش
ثانيــا،
ً
ّ

اجتماعيــة مرضيــة متزايــدة وهــي العنــف الجنســي فــي يونيو/حزيــران  2014فارضــاً عقوبــات
الجنســي» (المصــدر نفســه  ،2013ص .)52

صارمــة علــى المعتديــن .هــذا القانــون دفــع
بتأســيس وحــدات لمكافحــة التحــرش الجنســي

وكمــا يظهــر أعــاه ،تكيفــت الحملة فــي مواجهة داخــل أقســام الشــرطة ،وكُ ّلفــت بالتعامــل مــع
العنــف ضــد المــرأة مــع الســياق المحلــي :تحــدى الشــكاوى ومســاندة ضحايــا العنــف الجنســي.
الناشــطون العنــف الجنســي المدعــوم مــن الدولة كمــا تــم تأســيس الوحــدة األولــى لمكافحــة
كمــا تــم لفــت االنتبــاه إلــى القضيــة كمشــكلة التحــرش الجنســي فــي جامعــة محليــة مصريــة
اجتماعيــة زاد مــن تفاقمهــا المســؤولية وذلــك فــي “جامعــة القاهــرة” فــي ســبتمبر/
السياســية مــن قبــل الجهــات الفاعلــة فــي أيلــول فــي  .2014كان هــذا نتــاج عمــل أكاديميــات
الدولــة .وكنتيجــة مباشــرة للناشــطية النســوية وناشــطات اعتمــدوا علــى التطــورات القانونيــة
إلــى جانــب الالعبيــن المؤيديــن للديمقراطيــة .الحاصلــة فــي الدســتور إلــى جانــب قانــون
ويتبيــن هنــا وجــود أربعــة مكاســب ملموســة .مناهضــة التحــرش وتــم اقتــراح سياســة مناهضــة
األول ،المــادة  11مــن الدســتور المصــري التــي تــم للتحــرش ليتــم تطبيقهــا فــي الجامعــات الوطنيــة.

ةدصلا ىده
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أصبحــت تلــك السياســة أداة فاعلــة فــي حمــات لتحديــات العنــف الجنســي ضــد النســاء ممــا

ً
وأيضــا
المناصــرة فــي مواجهــة التحــرش الجنســي أدى إلــى تعديــات هامــة فــي القانــون
فــي الحــرم الجامعــي فــي الجامعــات المصريــة فــي تغييــر النظــرة المجتمعيــة إلــى العنــف
أن
وضمــن مجتمعــات شــابة أخــرى .أخيــراً  ،لــم تعــد ضــد النســاء ،هــو بهــدف تأييــد نقطتيــنّ :
قضيــة التحــرش الجنســي موضوعــاً يتــم نقاشــه المقاربــة الحقوقيــة مهمــة وهــي أداة فعالــة
وأن المقاربــة
ضمــن حــدود اجتماعــات ومؤتمــرات ومجموعــات فــي االســتجابة للشــأن المحلــيّ ،

ً
عامــا ومحطــة إعالميــة
حقوقيــة؛ أصبحــت
شــأنا ً

دائمــة تظهــر نســاء يتحدثــن عــن تجاربهــن مــن

الحقوقيــة ،حينمــا يتــم تبنيهــا فــي بيئــة
سياســية وثقافيــة جديــدة ،تكــون قابلــة

دون خــوف مــن االنتقــام أو الخــزي .يمكــن اعتبــار

فــي كثيــر مــن األحيــان للتعديــل والتكيــف

هــذا األمــر كأحــد المكتســبات الواضحــة التــي

لتناســب النضــاالت واألجنــدات المحليــة.

حققتهــا الناشــطات النســويات فــي لحظــة ثوريــة.

ن

كان الهــدف مــن هــذا العــرض التفصيلــي لعمــل
ناشــطات حقوقيــات فــي مصــر فــي التصــدي
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فــي مقــال حــول التحديــات التــي تواجــه أحــد األمثلــة عــن إســاءة فهم/إســاءة تمثيــل
النســوية اليــوم ،تلقــي “دنيــز كانديوتــي” الضــوء محتمــل ناتــج عــن ارتحــال النقــد يتضــح مــن
علــى مصيــر الناشــطات الحقوقيــات النســويات خــال مناقشــة حدثــت علــى صفحــات المجلــة
اللواتــي اســتخدمن أطــر الحقــوق العالميــة فــي اإللكترونيــة «جدليــة» فــي العــام  .2012ففــي
معركتهــن مــن أجــل تحقيــق عدالــة جندريــة .مقالــة عنوانهــا” التــراث وآلــة المناهضــة للعمــل
لــم يكــن علــى الناشــطات فقــط أن يتأقلمــن مــع السياســي“ :دام” فــي غوايــة “جريمــة الشــرف”،
ـدم «ليلــى أبولغــد» و»مايــا مكداشــي» ( 2012أ)
االســتبدادية الذكوريــة المحليــة والعالميــة ،بــل تقـ ّ

ـدا شــديد اللهجــة ألغنيــة عربيــة أنتجتهــا فرقة
كان كذلــك األكاديميــون المناهضــون لإلمبرياليــة نقـ ً

أنهــن الهيــب الهــوب الفلســطينية “دام” عنوانهــا
إليهــن علــى
العابــرون للــدول ينظــرون
ّ
ّ
عميــات لإلمبرياليــة فــي أســوأ األحــوال ،أو فــي “إن كان بإمكانــي الرجــوع بالزمــن إلــى الــوراء”،
أحســنها كـ “ســذج يســهل إقناعهــن” (“كانديوتي” حــول جرائــم الشــرف فــي فلســطين ،وذلــك مــن
أن المشــكلة األساســية فــي أجــل شــجب العنــف ضــد النســاء ورفضــه .تلــوم
 .)2015أذهــب إلــى ّ
النقــد المناهــض لإلمبرياليــة هــو عــدم اكتراثــه الكاتبتــان مجموعــة “دام” بســبب “رضوخهــم
بالجيوسياســة ،وهــي ســياق الصراعات الســلطوية للماكينــة الدوليــة المناهضــة للسياســة التــي
دائمــا علــى التــراث الثقافــي فــي
محدد ْيــن .ففــي تلقــي اللــوم
التــي تحــدث فــي وقــت وزمــان
َّ
ً

حالــة النقــد الموجــه إلــى المؤسســات واألشــخاص المشــكالت التــي يعانــي منهــا بعــض األشــخاص
فــي الغــرب الذيــن يســيئون اســتخدام الخطــاب والتــي تكــون صعبــة الحــل .لمــاذا ،وحينمــا يقــرر
الحقوقــي لتســويغ التدخــات االمبرياليــة مــن هــؤالء أن يعارضــوا العنــف ضــد النســاء ،نجدهــم
ـإن هــذا نقــد ينســون فجــأة تفاصيــل واقــع الحيــاة علــى األرض
قبــل الواليــات المتحــدة وحلفائهــا ،فـ ّ
موجــه للخطــاب المســيطر والســائد ويهــدف إلــى فــي أماكــن يعرفونهــا؟»
تمكيــن أصــوات المهمشــين الذيــن يصارعــون
أن المجموعــة الغنائيــة
كــي تُ ســمع أصواتهــم .لكــن تطبيــق هــذا النقــد تشــير الكاتبتــان إلــى ّ
دعمــا مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة،
للخطابــات الحقوقيــة بغــرض التشــكيك فــي تلقــى
ً
مصداقيــة الناشــطات الحقوقيــات النســويات أو وتلتــزم بــكل دقــة بســيناريو الحمــات الدوليــة
المجموعــات الحقوقيــة فــي فلســطين ومصــر ضــد مــا يســمى بجرائــم الشــرف .أمــا االفتراضــات
ســاحا لتدعيــم الخطابــات الســلطوية االساســية التــي تبنــي عليهــا الكاتبتــان النقــد
يجعلــه
ً

أن جرائــم الشــرف
لألنظمــة االســتبدادية وأداة إلســكات األصــوات لمجموعــة “دام” فهــي ّ
المحاصــرة للمجموعــات المهمشــة.5

والعنــف الجنســي ضــد النســاء يتــم اســتخدامها
كعصــا لتقريــع العــرب والثقافــات العربيــة بــل

تسعين
هذه االنتقادات ال تستهدف النسويات العلمانيات الليبراليات فقط ،بل كذلك «النسويات المسلمات اللواتي
 5يشير «كانديوتي» كذلك إلى أن
َ
ّ
إليجاد صوت محلي من أجل التغيير واإلصالح» (.)5102
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وحتــى لتســويغ العنــف واالحتــال اإلســرائيلي؛ فــي نزاهــة دام» وأملتــا فــي أن تقــوم «دام»
وأن األجنــدة الحقوقيــة الال-سياســية التــي تســلط كذلــك باحتــرام نزاهتهمــا «كأخــوات ورفيقــات
ّ
الضــوء علــى العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي فــي الصــراع مــن أجــل العدالــة للفلســطينيين
الثقافــات االســامية هــي مدفوعــة فــي معظــم مــن كافــة الفئــات العمريــة واألنــواع االجتماعيــة
األحــوال مــن ِقبــل منظمــات دوليــة ،وفــي هــذه والطبقــات االجتماعيــة” (“أبولغــد”“ ،مكداشــي”،
الحالــة مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة؛ وأنــه 2012ب) .هــذا التبــادل فــي النقــاش يبــرز نقطــة
حججــا ممتــازة
أن كال الطرفيــن يمتلــكان
عندمــا تتلقــى مجموعــة محليــة المــال مــن أساســيةّ :
ً

ً
منظمــات األمــم المتحــدة تثــار حولهــا الشــبهات،
وتســويغا لمواقفهمــا؛ وكالهمــا ذو فطنــة
أي أن أعضائهــا يصبحــون عمــاء محلييــن لنشــر سياســية؛ وكالهمــا يجاهــدان فــي الغــوص فــي
أجنــدة عالميــة مناهضــة للعمــل السياســي؛ بــل البحــث فــي موقعيــات صعبــة وفــي ســياقات
إن التركيــز شــديدة التعقيــد .وبالرجــوع إلــى البنــد األخيــر فــي
واألهــم ،فــي حالــة فلســطين بالتحديــدّ ،
علــى المشــكالت االجتماعيــة والثقافيــة تحــرف التبــادل ،نجــد ّأنــه ال شــك أن كال الطرفيــن ليــس
االنتبــاه عــن الحقائــق القبيحــة عــن االحتــال لديــه الرغبــة وال الدافــع فــي أن يتخنــدق فــي
أن إســاءة الفهــم أو
االســرائيلي .ردت “دام” علــى النقــد (“نفــار”  ،)2012مواقــف خالفيــة .وهنــا أزعــم ّ
ً
أيضــا علــى صفحــات “جدليــة” ،بتفنيــد قــوي التنــازع هــو عاقبــة حتميــة للنقــد المرتحــل ،ممــا

وبنبــرة مســتفزة .أكــدت المجموعــة علــى النقــاط يتطلــب مقاربــة نقديــة لطــرق اســتخدام األطــر
أن األغنيــة بالعربيــة وتســتهدف الجمهور التفســيرية أو إســاءة اســتخدامها ضمــن العالــم
التاليــةّ :
وأن الفرقــة ليســت مجبــرة علــى أن تقلق المتعولــم.
العربــي؛ ّ

فنيــا حــول مــا قــد
فــي كل مــرة تنتــج فيــه عمـ ًـا ً

يظنــه األمريكيــون أو اإلســرائيليون؛ ّ
وأنهــا
تكــن ففــي مقالــة «نظريــة االرتحــال» ()1983
ّ
كل االحتــرام لحركــة مقاطعــة إســرائيل « .)”BDSيستكشــف “إدوارد ســعيد” إمكانيــة نظريــة
كمــا تتســاءل المجموعــة عــن ســبب انتقــاد الترحــال فــي التحــول فــي بيئــات جديــدة والتكيــف

ّ
الباحثتــان لموضــوع ّ
يحــذر مــن مغبــة تحويــل النظريــات
تلقــي المــال مــن هيئــة األمم معهــا ،كمــا
أن األخيــرة إلــى عقائــد ثقافيــة جامــدة .وفــي مقالــة الحقــة
المتحــدة للمــرأة علــى الرغــم مــن ّ
وأن التلميــح فــي عنوانهــا «إعــادة النظــر فــي نظريــة االرتحــال»،
ليســت علــى الئحــة المقاطعــة؛ ّ
بــأن الفــرق «ســاذجة
مقالــة الكاتبتيــن
ـأن النظريــات ثابتــة فــي
ّ
ثقافيــا يدحــض “ســعيد” االدعــاء بـ ّ
ً

أن «االرتحــال ســمة
وسياسـ ًـيا» يغفــل عــن تاريــخ األخيــرة وناشــطيتها .الزمــان والمــكان ويذهــب إلــى ّ
جــاء رد “أبولغــد” و”مكداشــي” علــى مقالــة أساســية للنظريــات ،فهــي دائمــة االنتقــال بمــا

مجموعــة “دام” للتأكيــد علــى التضامــن ،وأنــه لــم يتجــاوز القيــود ،وهــي تهاجــر لتبقــى بشــكل مــا
ـن لــوم “دام” ،وأنهمــا لم «تشــككا فــي المنفــى» (“ســعيد”  ،2001ص .)450
يكــن فــي نيتهـ ّ
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تســتخدم “جــوان ســكوت” مصطلــح «التــرددات» واألجنــدات المحليــة .لــذا «يجــدر فهــم التبايــن

لوصــف «دوائــر التأثير» (“ســكوت”  ،2002ص  )12في علــى ّأنــه ليــس بتناقــض حــاد ،بــل هــو توالــي
يومنــا هــذا وتقتــرح طريقــة بديلــة لفهم االنتشــار لألصــداء ،والتــرددات» (“ســكوت”  ،2002ص .)20
العالمــي الســتراتيجيات ومعــارف النســوية
وذلــك بهــدف تفــادي المقاربــة التقليديــة التــي وفــي مصــر عــام  2011تعرضــت الكثيــر مــن
ترصــد مفهــوم التدفــق األحــادي االتجــاه مــن المصريــات المدافعــات عــن الحقــوق لحمــات
المركــز القــوي باتجــاه الهوامــش األقــل قــوة .هجوميــة مــن قبــل متطرفيــن دينييــن يمينييــن،
تقــوض «ســكوت» دعائــم لحظــة المنشــأ عبــر ومــن قبــل نخــب وطنيــة تســتفيد مــن بقــاء
تفحــص المســار الثقافــي والفكــري لـــ «جوليــا األوضــاع علــى حالهــا .وقــد اتهــم كال الطرفيــن
ّ
ّ
المنظــرة النســوية الفرنســية الرائــدة .الناشــطات الحقوقيــات بالســعي خلــف أجنــدات
كرســتيفا”،

إن “كريســتيفا” بلغاريــة األصــل وتأثــرت بأعمــال غربيــة لــم تكــن محليــة بمــا يكفــي مــن وجهــة
ّ
“باختيــن” ،وفــي هــذا الشــأن ،تقــول «ســكوت» :نظرهــم .هــذا النهــج مــن الهجــوم لــم يكــن
“مــا عــرف فيمــا بعــد بالنســوية الفرنســية ّ
تأثــر باألمــر الجديــد ،بــل نجــد جــذوره فــي أحــداث

بشــكل كبيــر بالحــركات الفلســفية المناهضــة تاريخيــة قوميــة مــا بعــد كولونياليــة .وقــد قامــت
للشــيوعية فــي “الشــرق”” (“ســكوت”  ،2002ص الخطابــات المحافظــة والدينيــة والوطنيــة فــي
 .)15كمــا تلفــت االنتبــاه إلــى الحــراك المعنــون المجتمــع بنبــذ حقــوق النســاء علــى خلفيــة
“بالنســوة المتدثــرات باألســود” ،الــذي انطلــق في ّأنهــا مجــرد انعكاســات لألجنــدة الغربيــة ،وذلــك

 1988فــي وقــت انــدالع االنتفاضــة األولــى وكانــت لصالــح مقاربــة خصوصيــة ثقافيــة .6وفــي الوقــت
تنظــم مظاهــرات أســبوعية ضــد االحتــال فــي الــذي كان فيــه “إنقــاذ النســاء المســلمات”
الضفــة الغربيــة وغــزة .انتشــر ذلــك الحــراك فــي هتــاف الحــرب الــذي نــادت بــه القــوى االمبرياليــة
العديــد مــن األقطــار ،ليــس بشــكل مماثــل ،وإنمــا منــذ عصــور االســتعمار ،وأكثــر مــن ذلــك فــي
فــي كل مــرة كان يتكيــف مــع الحاجــات المحليــة .أوقاتنــا الراهنــة خــال العمليــات العســكرية فــي
ففــي ألمانيــا ،تظاهــرت نســوة متدثــرات باألســود أفغانســتان والعــراق حيــث تــم توظيفــه لتســويغ
ضــد الهجمــات النازيــة الجديــدة علــى المهاجريــن ،الغــزوات ،كمــا تــم توظيــف ذريعــة الخصوصيــة
ـأن «نســاءنا مختلفــات» وأنــه
وفــي إيطاليــا خرجــت النســوة فــي مواكــب الثقافيــة المناديــة بـ ّ
ضــد المافيــا وغيرهــا (“ســكوت”  ،2002ص « .)21-16يتوجــب علينــا أن نحمــي قيمنــا» كشــعارات للــرد
أن األفكار/المفاهيــم /فــي حــرب األنظمــة العربيــة االســتبدادية مــا بعــد
والفكــرة األساســية هنــا ّ
الحــركات تســبب تــرددات ،عــادة مــا تنتقــل ويتــم الكولونياليــة لتســويغ انتهــاكات حقــوق اإلنســان
االســتحواذ عليهــا وتطويعهــا لتلبيــة الحاجــات وقمــع الحقــوق.
مفصل حول االعتداء على حقوق النساء بعد عام  ،1102وجذور المسألة في التاريخ ،انظر «الصدة» .1102
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باإلضافــة الى ذلــك ،اضطر الناشــطون الحقوقيون ،للحقــوق» ،إذ ّأنــه مــن غيــر الممكــن أن «نجــادل
كمــا الناشــطات النســويات فــي العالــم العربــي ،لصالــح هــذه الحقــوق أو ضدهــا بمعــزل عــن
إلــى مواجهــة حمــات الهجــوم الموجهــة إليهــم تحليــل الظــروف التاريخيــة والقــوى االجتماعيــة
مــن ِقبــل الناقديــن النســويين المناهضيــن والخطابــات السياســية التــي تتركــز حولهــا والتــي
ً
لإلمبرياليــة ،الذيــن نقدهــم لإلمبرياليــة
أحيانــا للحظــر (“بــراون”  ،1995ص .)98
الموجــه قــد تتعــرض
ّ

صــوب الخطابــات اإلمبرياليــة فــي الغــرب التــي

انتشــرت بعــد  11ســبتمبر/أيلول  ،2001يــؤدي إلــى ويلقــي “أمارتيــا ســن” الضــوء علــى أهميــة
نتائــج مختلفــة عندمــا يتــم اســتخدامه كمقاربــة الســياق إلــى جانــب وعــي الالعبين/الناشــطين
«إن موضــوع
نظريــة مــن أجــل فهــم الحــركات الحقوقيــة والناشــطات فــي ســعيهم للعدالــةّ :
إن القــول العدالــة ال يقتصــر علــى محاولــة تحقيــق – أو
فــي ســياقات مــا بعــد الكولونياليــةّ .
مثاليــا أو عالقــات
مجتمعــا
إن الحــركات الحقوقيــة فــي الســياقات مــا بعــد األمــل بتحقيــق -
ّ
ً
ً

الكولونياليــة هــي نســخة طبــق األصــل عــن مجتمعيــة عادلــة بشــكل مثالــي ،لكــن األســاس
األجنــدات الغربيــة مــن حيــث التوجهــات والغايــات ،هــو التصــدي للظلــم الشــديد والوقايــة منــه.
ُيعــد خطــأ علــى المســتوى العملــي والنظــري .فعندمــا خــرج النــاس علــى ســبيل المثــال ،فــي

مــن الناحيــة العمليــة ،وكمــا تــم توضيحــه أعــاه ،مظاهــرات للمنــاداة بإلغــاء العبودية فــي القرنين
وكمــا تشــير عــدة ســياقات ،اســتطاعت األجنــدات الثامــن والتاســع عشــر ،لــم يكونــوا تحــت تأثيــر
ّ
ســيحقق العدالــة فــي
أن إلغــاء العبوديــة
الحقوقيــة بالفعــل أن تتكيــف بشــكل يتناســب وهــم ّ
بــأن
مــع الظــروف المحليــة وأن تســتجيب للحاجــات عالمنــا بشــكل مثالــي ،إذ كانــت قناعتهــم
ّ
المحليــة .أمــا مــن الناحيــة النظريــة ،أرى أننــا المجتمــع الــذي يســمح بالعبوديــة هــو مجتمــع
بحاجــة إلــى أن نضــع فــي
المقدمــة العالقــة بيــن ظالــم بالكامــل (“ســن”  ،2009ص .)21
ّ

النظريــة والتطبيــق ،أو العوامــل الجيوسياســة

فــي النظريــات فــي عالمنــا المتعولــم .ويجــدر بنــا
إن الســعي للحقــوق ،كمــا الســعي لتحقيــق
ّ
كذلــك أن نلتفــت إلــى التفاصيــل ،إلــى الشــظايا ،العدالــة ،عمليــة ال يجــب أن تكون مقترنة بالســياق

المعلــن عنهــا والمخفيــة ،وإلــى فحســب ،بــل يجــب ً
أيضــا أن تكــون مفهومــة فــي
ودوافــع األفعــال ُ
فاعليــة الالعبيــن وموقعهــم فــي المجــاالت إطــار اإلمكانــات الموجــودة ،والنضــاالت ،والغايــات
االجتماعيــة والسياســية .بعبــارة أخــرى ،نحن بحاجة الممكــن تحقيقهــا ،بـ ً
ـدل مــن االرتــكان إلــى عالــم
إلــى التصــدي للتحديــات التــي تفرضهــا ســياقات األفــكار المثاليــة والمفاهيــم المجــردة.
مــن شــأنها التضييــق علــى طموحاتنــا أو قولبتها.
وكمــا تقــول “وينــدي بــراون”“ :مــن المســتحيل إن االنتقــادات المناهضــة لإلمبرياليــة الموجهــة
إصــدار
عامــا حــول «القيمــة السياســية إلــى الخطابــات الحقوقيــة العالميــة ،علــى الرغــم
حكمــا ً
ً
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مــن كونهــا مهمــة ومحقــة بحــد ذاتهــا فــي اســتخدام وتوظيــف الخطــاب الحقوقــي فــي
فضــح األجنــدات والخطابــات االمبرياليــة ،إال أنــه ســياقات غربيــة لتســويغ التدخــل االمبريالــي ،قــد

عــادة مــا تضـ ّـل فــي ســعيها حينمــا
تتوجــه إلــى أدى إلــى تلطيــخ هــذا الخطــاب الــى حــد كبيــر.
ّ
ويعــد خطــاب “لــورا بــوش” الشــهير حــول إنقــاذ
جهــات فاعلــة تعمــل فــي ســياقات اســتبدادية
ُ
مــا بعــد كولونياليــة ،حيــث يكــون الموقــع النســاء األفغانيــات لتســويغ الغــزو األمريكــي

ً
ً
ممتــازا علــى هــذا التالعــب
مثــال
الســلطوي للمدافعيــن والمدافعــات عــن الحقــوق ألفغانســتان،
ً
ضعيفــا ،وهــذا تعبيــر مخفــف .هــؤالء المدافعيــن االمبريالــي المغــرض .ولكــن ،مــن المهــم الوعــي

والمدافعــات عــن الحقــوق عــادة مــا يكونــون
بــأن هــذه امــرأة اســتغلت األجنــدة الحقوقيــة
ّ
معرضيــن لحمــات تشــهير بذريعــة الخصوصيــة مــن موقــع قــوة لتســويغ حــرب عدوانيــة .عالقــات
الثقافيــة والحفــاظ علــى الســيادة .فــي واقــع الســلطة هنــا واضحــة :إنــه الطــرف القــوي الــذي
األمــر ،إن النقــد المناهــض لإلمبرياليــة
الموجــه يقــوم باســتخدام المقاربــة الحقوقيــة .لكــن،
ّ

ّ
يتكلــم مدافــع عــن الحقــوق فــي مصــر أو
إلــى الخطابــات الحقوقيــة ال ُيســتخدم مــن قبــل عندمــا

مســتخدما الســلطة األخالقيــة
أنــاس انتهكــت حقوقهــم (“شــانوك”  ،2000ص  .)16العــراق أو ســوريا
ً

ـرارا والقانونيــة لألجنــدة الحقوقيــة العالميــة للدفــاع
ففــي مصــر ،اســتخدمت األنظمــة الحاكمــة مـ ً

وتكــرارا النقــد المناهــض لإلمبرياليــة مــن أجــل عــن الحقــوق فــي بيئــة سياســية شــديدة التوتــر
ً

“تأميــم” ،الجهــود المبذولــة مــن ِقبــل جماعــات واالضطهــاد ،فهــو يفعــل ذلــك فــي موقــع
تمامــا .يمثــل المدافــع عــن الحقــوق
حقــوق اإلنســان المدافعــة عــن الحقــوق الشــاملة مختلــف
ً
لــكل المواطنيــن والحــط مــن شــأنها ،وذلــك فــي هــذه الحالــة الحلقــة األضعــف فــي مقيــاس
عبــر «التالعــب بخطــاب حقــوق اإلنســان وإســاءة الســلطة ،إذ ّأنــه فــي مواجهــة نظــام اســتبدادي

توظيفــه للمحافظــة علــى شــرعيتها المتهاويــة ال يحتــرم القانــون وال يطبقــه فــي غالــب األحيــان.
(“عبــد الرحمــن”  ،2007ص .)286

هــذا المدافــع أو المدافعــة عــن الحقــوق
يكــون بالفعــل صــوت المســتضعفين والذيــن

إن النقــد المناهــض لإلمبرياليــة يعيــد إنتــاج
ّ
الثنائيــة المتضــادة بيــن العالميــة والخصوصيــة
أن إســاءة
الثقافيــة .فممــا ال شــك فيــه ّ

ال صــوت لهــم ،وينطــق بالحــق فــي وجــه
القــوة.

ةدصلا ىده
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خــال
تعمقــي بالنقــد المناهــض لالمبرياليــة إن الدعــوة إلــى التورخــة والتركيــز علــى التباينات
ّ
للحــركات الحقوقيــة فــي ســياقات مــا بعــد العالميــة والمحليــة فــي عالقــات القــوة هــي

كولونياليــة ،قمــت بإلقــاء الضــوء علــى الحاجــة بصراحــة تحديــات هائلــة ومســؤولية كبيــرة ،إذ
إلــى وضــع أســس جيوسياســية للنظريــات التــي تتطلــب إعــادة تقييــم مســتمر لمقاربتنــا الناقــدة
تتنــاول التجســدات العالميــة والتباينــات فــي وعدتنــا فــي فهــم العالــم .ومــن منظــور نســوي
خطأت
عالقــات القــوة فــي ســياقات مختلفة .لقــد ّ

ميــل النقــد النســوي المناهــض لالمبرياليــة إلــى
إغفــال عواقــب وتداعيــات المواقــع المختلفــة
للمدافعــات عــن الحقــوق فــي ســياقات مختلفــة
ودعــوت إلــى االنتبــاه إلــى الســياق كضــرورة لســد
الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق .فوضــع الســياق
فــي هــذه الحالــة لــه بعــد جغرافــي وتاريخــي
علــى حــد ســواء :إنــه متعلــق بتفاصيــل نضــال
معيــن وفــي لحظــة تاريخيــة
محــدد فــي موقــع
ّ
محــددة .لــذا ،وضــع الســياق ســوف يسـ ّـلط الضــوء

علــى مقيــاس الســلطة فــي مختلــف المواقــع
الجغرافيــة ،كمــا يمكــن أن يســاعد فــي تجنــب
تفســيرات ال تاريخيــة للنضــاالت فــي ســبيل
العدالــة .وبالرجــوع إلــى تاريــخ الحــركات النســوية
ال-تاريخيــا إذا تــم
فــي مصــر ،ســيكون األمــر
ً

التقليــل مــن شــأن تفاعــل النســوية المصريــة
ومســاهمتها فــي فهــم وصياغــة أفــكار وحــركات

حقوقيــة .بــل ّإنــه لفعــل ال-تاريخــي واختزالــي
حصــر تفاعــل الحركــة النســوية المصريــة مــع
الخطابــات الحقوقيــة فــي الزمــن الــذي أصبحــت
فيــه األمــم المتحــدة جهــة فاعلــة مــن أجــل دعــم
أجنــدة حقــوق المــرأة .فالمســألة ً
إذا أغنــى وذات
دالالت أعمــق بكثيــر.

مناهــض للســلطوية ومتجــذر فــي النظريــة
والتطبيــق ،ســيكون بمقدورنــا تجنــب
شــراك أن تتحــول أطرنــا التفســيرية إلــى
عقيــدة حاكمــة.

