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مواضیع

الحرکُۀ النسویُۀ فی مصر حیٌۀ لم َتُمت
الفرضیۀ التی ننطلق منها تقوم على أن المجال العام (اآلمن) ُیتیح للنساء الدفاع عن حقوقهن، وتحسین

شروط مشارکتهن فی البنیۀ المجتمعیۀ واالقتصادیۀ القائمۀ. إال أن إغالق هذا المجال یعنی بالضرورة لیس
فقط أنه غیر ُمتاح، بل أیضاً أنه غیر آمن.
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ُمزن حسن

المدیرة التنفیذیۀ لـ"نظرة للدراسات النسویۀ" وهی حائزة على جائزة "شارلوت بانش للمدافعات عن حقوق االنسان" وجائزة نوبل
البدیلۀ.
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سعاد نصر مخول - فلسطین

ما زال طرح قضايا النساء يصطدم بعوائق وحواجز وعقبات وصعوبات � املجتمع املصري. وأَقُل ما ُيقاُل ع� هذا

الصعيد أن تمثيل املرأة � الوظائف العامة واملجالس املنتخبة ليست مسائل َسهلة ع� اإلطالق. إال أن أك� ااألمور دقَة

وحساسية � هذا السياق، هي � واقع األمر تلك التي تتعلُق باالعتداءات ع� النساء والعنف ضدهن والتحرش

الجن�. وتحتاج معالجة تلك القضايا إ� أك� من مجرد اإلرادة السياسية، إْن ُوجدت، وتتطلب تعميقاً لسيادة
القانون وإنفاذه، والتخلص مما يشوب املنظومة القانونية من عيوٍب تجعل من تلك املمارسات ممكنة، واألسوأُ طبعأً

أن تستمر من دون عقاب أو ُمساءلة.

ولربما كان الوقت اآلن مناسباً، أك� من أي وقٍت م� ملراجعة أين نقف كحركة نسو�ة تنشُط من أجل إدماج القضايا

النسو�ة والنوع االجتماعي � املجال� الخاص والعام، وتحديد معالم األجندة العامة لهذه الحركة � السياق

االجتماعي القائم � مصر حالياً. وع� الرغم من أن هذه الدعوة للمراجعة ال ُيمكنها، � واقع األمر، ان ُتوفر

استعراضاً شامالً لشجون هذه الحركة ومآالت مسارها، إال أنها تسعى جاهدًة إ� طرح تصوٍر حول املكونات الرئيسة

لهذه االجندة.

و� املقام األول، فإن املجال العام (والسيا�) � مصر يكاد يكون مقفالً بالكامل. وهذا ليس فيه أي تجني أو اف�اض،

بل هي حقيقة دقيقة ي�تب عليها موائمة الطروحات حول دعم وجود النساء ومشاركتهن الفعالة � املجال العام

وقياس فاعلية هذه الطروحات. والفرضية التي ننطلق منها تقوم ع� أن املجال العام (اآلمن) ُيتيح للنساء الدفاع عن

حقوقهن، وتحس� شروط مشاركتهن � البنية املجتمعية واالقتصادية القائمة. إال أن إغالق هذا املجال يعني

بالضرورة ليس فقط أنه غ� ُمتاح، بل أيضاً أنه غ� آمن. كما أن معيار انفتاح املجال السيا� من عدمه يؤثر �

إمكانية ممارسة الضغط النتزاع حقوق أك�.

ينبغی اإلقرار بتحقیق نجاحات مهمۀ فی مواجهۀ العنف الجنسی ضد المرأة. وقبل عامین
أو أکثر، کنا نناقش تعاظم الدور الذي تلعبه مجموعات نسویۀ شابۀ ومجموعات داخل

األحزاب السیاسیۀ تقوم بالعمل على فتح النقاش وادراج سیاسات مهتمۀ بهذه القضایا،
مما جعل هذه التجمعات واألحزاب السیاسیۀ أکثر حساسیۀ تجاه هذه القضایا مما سبق.

امل فإ ال � ا ال ا ا ل ا � ال أ ُ ا ال ٌ ال ُ ا اف
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وي�افق مع ما سبق ُخالصة ال غنى عنها تفيد بأن النخبة � مصر غ� داعمة لقضايا النساء. و� الحقيقة، فإن املجهود

املبذول مع النخبة السياسية واملجتمع بمختلف فئاته لدمج قضايا النساء � أجندتهم كانت تاريخياً - وع� مدار

السنوات املنصرمة - أك� بكث� من ذاك املبذول للقيام باملهمة نفسها مع جهات أخرى من دوائر أوسع.

لكَن علينا أن ُنذّكر بأن هناك مكاسب تحققت بالفعل � السنوات األخ�ة، يجب أن نعزوها لجملة من األسباب أهمها

انفتاحات نسبية � املجال العام وتأصيل العمل ع� بناء حركة نسو�ة قاعدية، باإلضافة إ� اتساع إطار النقاش

سيا� الطابع حول القضايا املتعلقة بالنساء.

مقاالت ذات صلۀ

 کیف تکون النسویۀ تفکیراً بفلسطین التی نرید؟

 مسار الحرکۀ النسویۀ السعودیۀ

وع� سبيل املثال، ينبغي اإلقرار بتحقيق نجاحات مهمة � مواجهة العنف الجن� ضد املرأة. وقبل عام� أو أك�، كنا

نناقش تعاظم الدور الذي تلعبه مجموعات نسو�ة شابة ومجموعات داخل األحزاب السياسية تقوم بالدفع باتجاه

االهتمام بقضايا النساء والدفاع عنها، مما جعل العمل ع� فتح النقاش وادراج سياسات أك� حساسية تجاه هذه

القضايا أك� مما سبق. كما أننا نستحضر هنا نسقاً ُمتتالياً من املبادرات املعنية بقضايا التحرش واالعتداءات الجنسية

وانتقالها من محافظة إ� أخرى. وظهرت ع� السطح مجموعات لم تكن معروفة � السابق وقامت بتشكيل غرف

عمليات مثالً، للتعامل مع حوادث التحرش الجن� خالل التجمعات السياسية، والتي ظهر دورها جليا منذ 2011 .

وع� الرغم من أننا نرى أن قضية العنف ضد املرأة هي قضية مجتمعية باألساس، وأن صدور القوان� واإلصالح

التشر�عي وحده غ� كا� دون تغي� مجتمعي، إال أن صدور أحكام � قضايا العنف والتحرش الجن� وتغي�

التشر�عات املرتبطة بالعنف ضد املرأة واقرار بعض السياسات يساعد ع� وصم ذلك الفعل وينزع القبول املجتمعي

عنه. ومن هذه األحكام املهمة، الحكم الصادر بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2014 � "قضية 8 يونيو" (محاكمة املتهم�

باالعتداءات الجنسية � ميدان التحر�ر بالتزامن مع احتفاالت تو� عبد الفتاح السي� منصب رئيس الجمهورية).

وشكلت األحكام الصادرة � القضية مكسباً نوعياً.

على الرغم من أننا نرى أن قضیۀ العنف ضد المرأة هی قضیۀ مجتمعیۀ باألساس، وأن
صدور القوانین واإلصالح التشریعی وحده غیر کاٍف دون تغییر مجتمعی، إال أن صدور أحکام
فی قضایا العنف والتحرش الجنسی وتغییر التشریعات المرتبطۀ بالعنف ضد المرأة یساعد

على وصم ذلک الفعل وینزع القبول المجتمعی عنه.

وب� الح� واآلخر يعود السؤال حول مدى شعبية واتساع قاعدة الحركة النسو�ة � مصر، ليضع مسائل مهمة �

النقاش. و� الحقيقة، فإن ظهور حركة قاعدية واسعة � السياق الحا� � مصر أمر ُمستبعد. إال أن ذلك ال يوفر

ُم�راً لجلد الحركة النسو�ة من دون النظر للظروف املحيطة بها.

مقاالت ذات صلۀ

 النسویۀ اإلسالمیۀ فی مصر: تحدیات عدیدة أمام تیار جدید
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الحركة النسو�ة ليست حركة نخبو�ة، إال أن غياب قواعد مجتمعية واسعة النطاق داعمة لها خاصة مع انغالق

املجال العام، يشابه ويتطابق إ� حد كب� مع عدم وجود حركة عمالية واسعة � مصر مثالً، أو حركة مجتمعية

واسعة ُتناهض التعذيب، أو تدافع عن مطلب الحد األد� لألجور أو عن املطالبة بمجاٍل عام مفتوح والعمل من أجله.

ومن الضروري جداً أن ُنذكر بأن اتساع الدعم املجتمعي للحركة النسو�ة يتطلب "مجاالً آمناً" لتحرك النساء وهو، وإن

توفر ل�هة من الوقت � أعقاب "ثورة 25 يناير"، إال أنه لم يعد كذلك حالياً.

كما أن هناك طبعاً عالقة جدلية ب� نمو وبناء الحركة النسو�ة ونمو وبناء منظمات املجتمع املد�، ع� الرغم من أن

الشرط ذاك مرتبط بالجهد اإلداري املطلوب � أعمال مثل كتابة التقارير للمانح�، وتقارير االجتماعات والفعاليات

الدولية، وحضور هذه الفعاليات، وهو ما يستنزف، وقد استنزف بالفعل مجموعات صغ�ة � األصل، من املهتمات

بالعمل النسوي. عبء اضا� إذاً: تشكيل مجموعات وحركات قاعدية من جانب والعمل املؤس� من جانب آخر.

الحرکۀ النسویۀ لیست نخبویۀ، إال أن غیاب قواعد مجتمعیۀ واسعۀ النطاق دعمۀ لها،
یشابه ویتطابق إلى حد کبیر مع عدم وجود حرکۀ عمالیۀ واسعۀ فی مصر مثالً، أو حرکۀ
مجتمعیۀ واسعۀ ُتناهض التعذیب، أو تدافع عن مطلب الحد األدنى لألجور أو عن مجاٍل

عام مفتوح والعمل من أجله.

ليس وضعنا حالياً هو األفضل، وبعضنا مشغول � الواقع � مواجهة قيود وعراقيل، بعضها � غاية الفداحة ع�

املستوى الشخ�، مثل املنع من السفر وتجميد األموال والحسابات، وإغالق املنظمات. لكن الحركة النسو�ة � مصر،

والتي تشرفُت بأن أكون جزءاً من مناضالتها، حققت الكث� من النجاحات � السنوات املاضية. ليس أول هذه

النجاحات وضع قضية العنف الجن� ع� أجندة الدولة واملجتمع، واتساع إطار النقاش حول التحرش ليمتد حتى ا�

داخل البيوت املصر�ة، وإحالة أساتذة جامعات للتحقيق بسبب تحرشهم بطالبات. وليس آخر هذه النجاحات

استجابة املواد الخاصة بالنساء � الدستور (الحا�) وان كان بشكل نسبي ملتطلبات وجود النساء � املجال السيا�،

وهو ما قد ُيشكل أرضية يمكن االنطالق منها مرة أخرى للحصول ع� حقوق أخرى سواء � جيلنا أو � عهد األجيال

الالحقة.

ولنا أن نرى نجاحات الحركة النسو�ة املصر�ة � أقالم وكتابات اليافعات عن قضايا النساء � الوسائط املختلفة

وتحديداً ع� اإلن�نت. إال أن ما يضعنه من أفكار ورؤى يبقى � غاية األهمية، وُيمهد لبيئة تستفيد منها أجيال الحقة

وتنقلها ملستو�ات أبعد.

ونفخر بأن نرى ناشطات ارتبطن بالشأن العام مع الثورة مثالً، وقد أصبحَن اآلن حاضنات لقضايا النساء ولخطاب

نسوي.
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