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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن 
ن
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالرصن

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 
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ن  العامة: تحليل خطاب التغطية  بناء الجماعة القومية من خالل رهاب المثلية الجنسية بي 

  2017عام « لقضية علم قوس قزح»اإلعالمية المرصية 
 

 ريكاردا أميلينج 
 

 

 

 

 خالصة

 

ي عام 
ن
ارة الثورة ف ي عهد عبد الفتاح العسكري ، وإعادة تشكيل الحكم االستبدادي 2011منذ انطالق ش 

ن
ف

ي عام 
ن
ي ، 2013السيسي ف

 
وترافق معها ممارسات لمراقبة األجساد ، هز مرص عدد من حاالت الهلع األخالف

رفت باسم .ليهاع والجنسانية والهويات الجنسية من أجل إحكام السيطرة
ُ
ي ع

قضية علم »وكانت القضية الت 

ا عل هذه الرقابة؛ فبعدما لّوحت مجموعة من الشباب بعلم قوس قزح خالل حفل « قوس قزح
ً
 الفت

ا
ي مثاًل

 غناب 

ي عام 
ن
ي القاهرة ف

ن
وسائل اإلعالم الخاضعة لسيطرة الدولة حملة شعواء عل المثلية الجنسية،  ، قادت2017ف

تها الدولة لقمع 
ّ
ن )-مجتمع الميمحيث شكلت جانًبا من حملة واسعة شن ي الميل العي  ن ومزدوج  مثليات والمثليي 

ه والكوير  والعابرين والعابراتالجنسي  ألبحاث وعل هدي من ا (. من أصحاب الهويات غي  المعيارية موغي 

، توظف هذه الورقة منهجية تحليل الخطاب لدراسة تغطية وسائل المجندرة  النسوية السابقة بشأن القومية

ل مجتمع الميم
ّ
ي تسيطر الدولة عليها بعد تلك الحادثة؛ للوقوف عل تصانيف الخطاب الذي يشك

-اإلعالم الت 

ي الجنس، باعتبارهم 
ّ
، وخاصة مثلت  ن ن بوضوح أن النظام  «آخرين»عي  ي أوساط األمة المرصية. ويتبي 

ن
لذي ا -ف

عمل عل تروي    ج قومية قائمة عل النوع االجتماعي ي - يحتاج إلعادة إرساء دعائم حكمه االستبدادي وشد أزره

عية عل نفسه؛ إذ يؤسس سلطته من خالل إعادة  ي صفة ش 
يةالهويات  هيمنةتضفن .  اجتماعيا  المطبعة الغي 

 . 2011هذا القمع واالضطهاد والخطاب الستعادة النظام األبوي بعد ثورة عام كما يهدف 

 

 

؛ مرص؛ المثلية الجنسية؛  وسوم:  ؛ القومية القائمة عل النوع االجتماعي  السلطويةالخطاب اإلعالمي

 

 

 مقدمة

 

فبالنسبة لهم، كنت إننا فخورات بحمل العلم. ولم يكن لنا أن نتخيل ردة فعل المجتمع والدولة المرصية. 

ي الذي يقوم المجتمع عليها -مجرمة 
 1. مرأة كانت تسىع إل نسف أركان البناء األخالف 

 

جريت معها بعد سنة مما ُيسىم ب   
ُ
ي مقابلة أ

ن
وتوفيت حجازي، «. قضية علم قوس قزح»هذا ما ورد عل لسان سارة حجازي ف

ي مجتمع الميم
ن
ي كانت ناشطة مرصية ف

ن  - الت  ي الميل الجنسي المثل)عي  ن ومزدوج   والكوير  والعابرين والعابراتيات والمثليي 

هم من أصحاب الهويات غي   ، بعدما أقدمت  2،النمطية(وغي  اكي
ن لحزب العيش والحرية االشي  وواحدة من األعضاء المؤسسي 

ي الثالث عش  من يونيو عام 
ن
ي كندا. ونالت حجا 2020عل االنتحار ف

ن
زي سمعة سيئة بعدما احتجزتها أثناء إقامتها بمنفاها ف
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ي 
ن
وع ليل اللبنانية المشهورة ف ي أحيته فرقة مش 

السلطات المرصية عل خلفية تلويحها بعلم قوس قزح خالل حفل موسيف 

ين من سبتمي  عام  ي والعش 
ي الثابن

ن
ي معظمهم شباًبا ينحدرون 2017القاهرة ف

ن
ي يضمون ف

ي هذا الحفل الموسيف 
ن
. وكان الحضور ف

ي خلفيات
ن
وع ليل كان يجاهر بمثليته الجنسية ، ويدافع ف ي فرقة مش 

ن
ي الرئيس ف

ن المتوسطة والعليا. وبما أن المغتن هم من الطبقتي 

، فقد كان ما أقدمت عليه حجازي وآخرون من عرض لرمز من رموز -عن حقوق مجتمع الميم ن تنوع الهويات الجنسية عي 

 الفرقة. يتناسب مع السياق الذي أقيَم فيه حفل والجندرية 

ي غضون شهر من تنظيم الحفل 
ن
، وف ن ي شّن حملة استهدفت قمع أفراد مجتمع الميم/عي 

ن
وتمثلت ردة فعل الحكومة ف

ي الجنس  ، شهدت مالحقة مثلت  ي
ظر إليهم عل أنهم كذلكأ-الموسيف 

ُ
قل ت - و األشخاص الذين ن

ُ
ا واعت ً ا كبي 

ً
شخًصا  75صاعد

ن -منهم  وا ذلك الحفل، بينما جرى اإليقاع بآخرين عن طريق تطبيقات المواعدة  معظمهم من الرجال. قلة من المعتقلي  حرصن

ي أماكن يرتادها الرجال المثليون من أبناء الطبقة الوسىط والعاملة للبحث عن 
ن
ي يستخدمها المثليون(، أو اعتقالهم ف

)الت 

ة. وأديَن هؤالء عل المأل ولحقت بهم وصمة  ن ي وسط القاهرة والجي 
ن
ي حالة من عالقات مثلية ف

ن
ي »العار ف

 
 الذي« الهلع األخالف

 3حرضت عليه وسائل اإلعالم. 

ن اتهامات   ما يواَجه مجتمع الميم/عي 
ا
ي قانون العقوبات المرصي؛ إال أنه عادة

ن
ورغم عدم تجريم المثلية الجنسية نفسها ف

ي جرى اعتق
همت حجازي، وهي األنتى الوحيدة الت 

ُّ
بإشاعة االنحراف الجنسي »الها، تتعلق باالشتغال بالجنس والفجور. وات

ن جملة اتهامات أخرى. « باالنضمام إل جماعات خارجة عل القانون وتسىع إل تعطيل أحكام الدستور»و« والفجور  4من بي 

ن لجماعة اإلخوان  ن وأفراد الجماعات المسلحة والمنتسبي  ورغم طرح اتهامات من هذا القبيل لغايات مالحقة اإلرهابيي 

، فق ن اب الساخرين، أي المسلمي 
ّ
ت
ُ
ن والنشطاء والك د ُوظفت تلك االتهامات عل مدار السنوات القليلة الماضية ضد المدنيي 

ي مظهر 
ن
ا يعارض النظام «مختلف»ضد أي شخص يظهر ف

ً
الذي يقود دفته الرئيس المرصي عبد االستبدادي ، أو يسلك مسلك

ن للب رحت حقوق مجتمع الميم/عي 
ُ
ن ط ي حي 

ن
. وف ي عام الفتاح السيسي

ن
ي اندلعت ف

 2011حث والنقاش خالل الثورة المرصية الت 

ن االنقالب نحو خمسة أض -الت الرجالطال سيما تلك -فقد بلغت االعتقاالت  5وبعدها، ة الممتدة بي 
ي الفي 

ن
عاف ما كانت عليه ف

ي عام 
ن
ي  2017،6وشهر مارس من عام  2013العسكري ف

ن
ي صدرت بحق هؤالء ف

أعالها إل  حيث وصلت أحكام السجن الت 

وب  ًبا من ضن  ضن
ّ
جية، وهي أحد أشكال االعتداء الجنسي الذي ُيَعد ست سنوات، كما تعّرض الموقوفون للفحوص الش 

ا لمنظمات حقوق اإلنسان، كمنظمة العفو الدولية. 
ً
ا،  7التعذيب؛ بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ووفق

ً
الحق

طلق شاح حجازي بكفالة بعد ث
ُ
طت أ

ّ
الثة أشهر، تعرضت خاللها للتعذيب واالعتداءات الجنسية والمضايقات النفسية. وسل

ي الوقت ذاته، أطلق 
ن
. وف ن ن من مجتمع الميم/عي  ي الذي أوقعه النظام المرصي بحق المواطني 

وفاتها الضوء عل القمع الوحس 

ارة موجة جديدة من خطاب الكراهية ضدها وضد أصحاب ا (، حيث الكوير) النمطية غي  لميول الجنسية إعالن خي  وفاتها ش 

ي عام 
ن
ي تقودها الدولة ف

دت هذه الموجة الخطاب المعادي للمثلية الجنسية والذي وظفته وسائل اإلعالم الت 
ّ
 . 2017رد

ن هذا المقال كيف وظفت الحكومة المرصية  ي »يبي 
 
ي عام «الهلع األخالف

ن
، لتعزيز 2017، الذي أذاعته وسائل اإلعالم ف

عيت ي فيه وتعّمم رواية قوامها 2011بعد ثورة عام  9وترسيخ سلطتها القائمة عل االستبداد 8هاش 
ي الوقت ذاته، الذي تبتن

ن
. ف

ي تتعرض لالعتداء من جانب 
ي الضوء، من خالل تطبيق « آخرين»األخالق القومية الت 

. ونلف  ي  الداخلي والخارج 
ن عل المستويي 

ي وال
شد بالنهج الذي وضعه ديازتحليل الخطاب البنيوي واالستبناب  ي يستند  10ونيه،ب-نوعي الذي يسي 

عل البنية األساسية الت 

:  11إليها هذا الخطاب،  جريدةو اليوم السابع، واألهرام أونالينبناءا عل تحليل ثالث وسائل إعالم مختلفة تملكها الدولة، وهي

ي إسباغ صفة اآلخر )األخرنة( نكشف. كما الوطن
ن
ي تنتهجها وسائل اإلعالم ف

ي الجنس، وتكرار المواضيع  12عن اللغة الت  عل مثلت 

عّرف باعتبارها ممارسة أجنبية، وُينظر إليها كما لو كانت تهدد األمن الق
ُ
ي ت

ي يتناولها خطاب المثلية الجنسية، والت 
ومي الت 

 يمثلون باكورة  واألخالق والقيم والهوية والدين والمجتمع
ا
ن مقاًل ي مرص، وذلك من خالل دراسة ثمانية وخمسي 

ن
والثقافة ف

 . ي
وع ليل الموسيف  ي شهدها حفل فرقة مش 

ي أعقبت الحوادث الت 
 التغطية الت 

ي يعتمدها نظام 
ي تحليل الخطاب المعلن الذي يتطرق إل المثلية الجنسية نظرة ثاقبة، لها أهميتها، عل الطريقة الت 

ويلف 

ي الحملة السي
ن
ي الخطاب ويعاد ترسيخها فعلًيا، ف

ن
ي ترد ف

ي العالقات الجنسية، والت 
ن
اتبيات الهرمية المغايرة جنسًيا ف ي الي 

ن
سي ف

ي الوقت نفسه، يكشف هذا الخطاب 
ن
. وف وعه القومي

ن من أجل مساندة مش  عتن بمالحقة مجتمع الميم/عي 
ُ
ي ت
المتصاعدة الت 
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ي عام النقاب عن القلق إزاء نظام النوع االج
ن
ي أوساط النشطاء ف

ن
، 2011تماعي األبوي بعد الثورة، إذ برزت المساعي والمبادرات ف

ي عام 
ن
نت ف

ُ
ي ش

ي تثي  )أثارت( التساؤالت عن المغايرة الجنسية؛ فقد شكلت حملة القمع الت 
استعادة »جانًبا من  2017والت 

ستخدم فيه مستويات أعل «الهيمنة الذكورية
ُ
ي تعتنق »من اإلكراه و، وهي عبارة عن إجراء ت

توظيف أجهزة الدولة الت 

 13لضمان إعادة إنتاج نظام أبوي مهزوز أو يفتقر إل االستقرار. « أيديولوجيات شت  

 

ي مرص بعد 
ن
ين من يناير»خلفية: االضطرابات السياسية واالجتماعية ف  «ثورة الخامس والعش 

 

ي م
ن
ي الجنس تاري    خ حافل ف ي طالت مثلت 

ي « كوين بوت»رص. ومن األمثلة السافرة عليها اقتحام قارب للحمالت القمعية الت 
ن
ف

ا 2001الحادي عش  من مايو عام 
ً
ي فيه أفراد  ذو شعبية. وكان هذا القارب مكان

ا يلتف 
نً عقد فيه الحفالت وُيعرف بكونه حي 

ُ
 ت

ي سياق 
ن
. وف ن سندت االت« قضية كوين بوت»مجتمع الميم/عي 

ُ
، وأ

ا
قل اثنان وخمسون رجًل

ُ
طلق العنان هذه، اعت

ُ
هامات إليهم وأ

ي الذي بثته وسائل اإلعالم. 
 
ي األساس ضف االنتباه عن إخفاقات  14للهلع األخالف

ن
ات وعواد، فقد كان ذلك يستهدف ف ا لي 

ً
ووفق

 . ات االجتماعية واالقتصادية، وتحول أدوار النوع االجتماعي ي المجاالت االجتماعية واالقتصادية والتغيي 
ن
ويبدو  15الحكومة ف

ن جل ي أطلقتها الحكومة لقمع مجتمع الميم/عي 
. ورغم ذلك، ال يمكن تفسي  الحملة الت  ن ن القضيتي   ًيا أنه ثمة امتداد وتشابه بي 

ي عام 
ن
ي ظل نظام السيسي باعتبارها استمراًرا للسياسة السالفة  2017ف

ن
ي شهدتها إجراءات المالحقة ف

والزيادة الهائلة الت 

ي سي
ن
ي وضعها ف

ي مرص. ببساطة، وإنما ينبىعن
ن
 اقها الصحيح الذي يرتبط بحقبة ما بعد الثورة ف

ي أعقاب 
ن
ي مبارك ف

ين من يناير»منذ اإلطاحة بالرئيس حستن ، شهدت مرص تحوالت 2011عام « ثورة الخامس والعش 

ي عام 
ن
ن ل نتىمي الموهو محمد مرسي  - 2012سياسية رئيسية. وانتخب رئيسها األول ف ولكن حملة  - جماعة اإلخوان المسلمي 

ي شهري يونيو ويوليو عام استهدفت 
ن
ن إل الشوارع ف وترافقت هذه  16. 2013خلعه من الحكم أسفرت عن خروج الماليي 

ي الثالث من يوليو عام 
ن
ي الرئاسة ف

ن
الثورة الشعبية »، فيما سماه السيسي ومؤيدوه 2013المظاهرات مع انقضاء عهد مرسي ف

ي النظام والمفكرينخكأنصار حركة اإل -بينما سماها آخرون  17،«الثانية
ن ومعارضن  18«.انقالًبا» -وان المسلمي 

 من العنف عل يد القوات األمنية،
ا
ن قدًرا هائًل وشعان ما ُحظرت جميع األنشطة  19وواجه مناضو جماعة اإلخوان المسلمي 

ي ديسمي  عام 
ن
 إرهابية ف

ا
ي ترعاها الجماعة. وُصنفت الجماعة رسمًيا منظمة

ي ا2013السياسية الت 
ن
لثامن من يونيو عام . وف

، رئيًسا. وللوهلة األول يبدو أن سلطة السيسي تنعم باألمان. 2014 خب زعيم االنقالب وقائد القوات المسلحة، السيسي
ُ
 ، انت

ا،
ً
، 20إال أن البالد ال تزال تشهد انقساًما عميق عية.  21وتواجه أزمة اقتصادية ال تفي  ي سبيل نيل الصفة الش 

ن
ويكافح النظام ف

ن وتتجاو  ، الصحفيي  ي ، إذ تستهدف الحكومة، عل نحو منهج  ن ز إجراءات القمع واالعتقاالت مناضي حركة اإلخوان المسلمي 

ي غياهب السجون.  60.000والنشطاء ومنتقديها، وزّجت بما ال يقل عن 
ن
 22معتقل سياسي ف

ات مع  ة الخطاب القومي »وترافقت هذه التغيي  ي وتي 
ن
هم الصالحون لمرص، ومن هم من »، الذي ُيعّرف «تصاعد كبي  ف

ن )جديدة(، من بينها قانون  23«.الوطنيون الحقيقيون ومن هم األعداء واستند القمع الذي اشتدت وطأته عل عدة قواني 

رضت قيود مشددة عل وسائل اإلعالم المرصية، وجرى حجب نحو  24مكافحة اإلرهاب وحالة الطوارئ. 
ُ
موقع عل  500وف

نت منذ عام  ي تبدي المعارضة للحكومة، تعمل أجهزة اإلعالم  25. 2017شبكة اإلني 
ومع تراجع عدد وسائل اإلعالم الخاصة الت 

ن ويكّن العداء له، ويواجه الصحفيون التابعة للدولة عل تروي    ج برنامج يؤيد الحكومة ويناضها ويناهض اإلخوان المس لمي 

ي تضطلع 
 عل ذلك، تملك الهيئات الثالث الت 

ا
ي تسوقها الحكومة. وعالوة

إجراءات تأديبية بسبب حيادهم عن الروايات الت 

ي أنشئت قبل -بتنظيم قطاع اإلعالم 
ي  -«قضية علم قوس قزح»والت 

ن
ن حرية الصحافة، إال أنها ف  والية دستورية تخولها تأمي 

ي هذه األيام، يتول المجلس األعل لتنظيم اإلعالم ترخيص وسائل اإلعالم المسموعة 
ا جمة عليها. ففن

ً
واقع األمر تفرض قيود

ف عل جميع وسائل اإلعالم، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة، اللتان  والمرئية والمطبوعة ويش 

ن الرئيس معظم أعضائهم  26ا. يعي ّ

ن من سبتمي  عام  ي الثالثي 
ن
ط المجلس األعل 2017وف وع ليل، اشي  ي الذي أحيته فرقة مش 

ي أعقاب الحفل الموسيف 
ن
، ف

ي عل ذكر المثلية الجنسية أو 
افق أي بيان يأب  ي تدل عليها )مثل أعالم « اإلشارات»لتنظيم اإلعالم عل وسائل اإلعالم أن يي 

الت 
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ن قوس قزح( بترصيحات تشي  ألن  ، وإظهار المثليي 
ا
ي إخفاؤه أوًل

المثلية الجنسية سلوك غي  الئق، وأنها مرض وعار ينبىعن

ن عل ما بدر منهم من أفعال.  ن عل أنهم نادمي  ي تبدي التعاطف مع هؤالء  27الجنسيي 
وأراد المجلس تجنب التغطية الت 

ايدة تنحو لتعزيز الرقابة ورفع مستواها باس»األشخاص، ُمظهًرا  ن  مي 
ا
تخدام قواعد أخالقية يلفها الغموض ووضعها ميوًل

ا قانونية
ً
ين من أكتوبر عام  28«.باعتبارها حدود ي الخامس والعش 

ن
وع قانون أيده 2017وف لمان المرصي مش  ي الي 

ن
، طرح عضو ف

ا للمثلية الجنسية، ُمقًرا عقوبات بالسجن تصل
ً
وع القانون تعريف لمان. ووضع مش  ي حدها  سبعة وستون عضًوا من أعضاء الي 

ن
ف

ح اإلفصاح عن هوية األفراد الذين يدانون بذلك.  ي حال اإلدانة بموجب أحكامه المتعددة، واقي 
ن
ة سنة ف األقىص لخمس عش 

وبرغم  29وكان من شأن هذا األمر تعريض هؤالء األفراد للعنف الذي توقعه الجهات الفاعلة الحكومية وغي  الحكومية بحقهم. 

وع القانون المذكور لم  يبرص النور، فهو يؤكد تنامي ظاهرة تجريم المثلية الجنسية.  أن مش 

ي األنظمة 
ن
عية العامة )أو االستبداديومن أجل تعزيز السلطة ف (،« الثقافية»ة، ال غتن عن بناء الش  ي

 30حسبما يراه غرامس 

، أمست  ي عهد السيسي
ين من يناير»إل جانب القمع. ففن ا للعديد من م« ثورة الخامس والعش 

ً
راحل التفرد بالسلطة موضوع

عية؛ وهو طرح -بمعتن أن النظام وجهاز اإلعالم يؤكدان أن الثورة جّرت آثاًرا كارثية عل االقتصاد وأمن الدولة  31ونزع الش 

ئة السيسي من اللوم  32يهدف إلقناع الناس بأن أية انتفاضة أخرى قد تنطوي عل الخطر، ي الوقت ذاته الذي تجري فيه تي 
ن
ف

 راهن الذي آلت مرص إليه. عن الوضع ال

ي الوقت ذاته الذي 
ن
ي شبه جزيرة سيناء، ف

ن
ي الحرب عل اإلرهاب ف

ن
ي يتوالها الجيش ف

ويسىع السيسي إل إثبات السلطة الت 

يك دولي ومسلم يكتسي ثوب الصالح والورع. ولذلك، 
يصور فيه نفسه باعتباره حامي حىم النساء واألقباط، وعل أنه ش 

ي صوره فيها اإلخوان المسلمون معادًيا لإلسالم، وقدم نفسه بخالف ذلك عل أنه تصدى السيسي 
مصلح »للصورة الت 

.  33،«لإلسالم ي
ن الديتن ي الوقت الذي حاول فيه بسط سيطرته عل الحي 

ن
عل هذا « األسلمة»وقد أطلقت هاردرز تسمية  34ف

ي تملكها الجهات الفاعلة الدينية مة، إذ يسىع النظام لمواجهة ااالستبداديالنوع من منطق اإلجراءات 
ن لهيمنة الثقافية الت 

ن أنفسهم»خالل  ا من اإلسالميي 
ً
ي مظهر أكيى تدين

ن
ويستخدم  35، وهذه عملية رآها المرء بالفعل إبان عهد مبارك. «الظهور ف

ي تستند عل «الرواية القومية»السيسي بصفة خاصة 
ا باعتباراتمفهوم الروح الوطنية واألمة الذي يتأثر تأ»، الت  ً النوع  ثًرا كبي 

ي تتمحور «للرجولة ممثال »وُينظر للجيش كما لو كان «. االجتماعي 
ن يؤنث السكان بعمومهم. وتجد عبادة الشخصية الت  ي حي 

ن
، ف

ي 
ن
ي يكن العداء للمرأة»حول السيسي ما يغذيها ويرفدها ف  36«.تأنيث الشعب عل نحو سلت 

 

 مراجعة الدراسات السابقة

 

ي المقام األول إل الدراسات النسوية وما 
ن
ي مرص، سوف نستند ف

ن
لكي نفهم سياسة المثلية الجنسية والخطاب الذي يتناولها ف

 . ي تطرقت إل القومية القائمة عل النوع االجتماعي
فقد ركز العمل الذي يراعي النوع االجتماعي  37بعد الكولونيالية المهمة الت 

ة حكم محمد علي وثورة عام عل القومية المرصية بصفة ر 
ن في  ي امتدت بي 

عل  1919ئيسية عل مرحلة بناء األمة، والت 

ي الوقت الذي اكتسب فيه 
ن
ي ُوظفت فيها األشة النووية الحديثة لتشكيل الشخصية القومية ف

، كما أبرز الطريقة الت  ن يطانيي  الي 

ي  38المواطنون سلوكيات محلية. 
ن
؛ ودرس بارون أشكال الخطاب المطروح ف ن ن المؤنثي   المواعظ األخالقية عن األنتى والمواطني 

ف األشة، الذي يتمحور حول  ن نهضوا بمفهوم ش  ن المرصيي  ن كيف أن القوميي  ي سياق الرصاع الذي  عفةلكي يبي 
ن
، ف األنتى

يالية.  ي مواجهة االستعمار واإلمي 
ن
جوازية المرصية أنتجت رجولة  39خاضوه ف ن جاكوب كيف أن الطبقة الي  األفندي وبي ّ

اق  ي وجه خطاب االستش 
ن
ي النضال الذي خاضته ف

ن
ي بجانب القيم المعاضة ف

ي استندت إل الخطاب التاريجن
الجديدة، الت 

، تكشف  40والحكم االستعماري.  ي ظل حكم كل من عبد الناض والسيسي
ن
ي مرص ف

ن
ي المهيمن ف

ومن خالل مقارنة الخطاب الوطتن

ي الشديا
ن
ي نجيب عن رموز جندرية ثنائية ف

، أي عن وجود دالالت رمزية تحيل إل فهم ثناب  ن ي كلتا الحالتي 
ن
ت المستعملة ف

ض أن تو  للجندر.  ا باعتبارات »في  ً ا تتأثر تأثًرا كبي 
ً
عًيا عل الحكم العسكري االستبدادي  الجندر صوًرا ورموز قد أضفت طابًعا ش 

. « وأرست دعائمه ن ي كلتا الحالتي 
ن
ي أصوله إل الفرضي 41ف

ن
ي تصف تداخل القومية مع الرجولة،ويعود هذا ف

 42ات النظرية الت 
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ي تجمع رهاب المثلية الجنسية وعمليات عل شاكلة األخرنة 43المثلية،مع والقومية 
ي يجري من خاللها  44والعالقة الت 

الت 

اتبيات الهرمية المهيمنة للرجولة والقومية.   اإلبقاء عل الي 

ي وتندمج األخرنة ضمن الفكرة المرتبطة بأي قوم
ورية، من قبيل األصل اإلثتن ات الهوية القومية ضن ية؛ فبناء األمة ومؤش 

وا المؤلفات عن الصور النمطية الثنائية  45والدين واللغة والثقافة.  اب الذين نش 
ّ
ت
ُ
ي  للجندر وقد وصف الك

ق، والت  ي الش 
ن
ف

ن  عًيا عل الهيمنة االستعمارية، كيف كان المستعِمرين األوروبيي  ق األنثوي )المسلم( مقاأسبغت طابًعا ش  بل ينظرون إل الش 

(، الرجولي الغرب  ي تمثل األمة والرجوليةوكيف كانت الشخصيات األنثوية  46)المسيجي
 من  47الت 

ّ
ل. ويؤدي الحط

َّ
بتن وتشك

ُ
ت

ا ذاتًيا وادعاءا بالتفوق، وكانت أخرنة الشعوب المستعَمرة تشكل جزءا ال يتج
ً
ستعمار زأ من اال قيمة اآلخر عمله كما لو كان تأكيد

 . ي األوروب 
ي  48

ي حاالت ليست بالقليلة إل المفهوم اإلثتن
ن
ي استندت ف

وشكلت الحركات المناهضة لالستعمار هوياتها الخاصة، الت 

ي سبيل تحرير نفسها من ربقة االستعمار. 
ن
ي أو كليهما؛ ف

ي  49أو المفهوم الديتن
ي انطبعت بطابع جوهرابن

 وهذه الذات الجديدة، الت 

ي نفسها، ُينظر إليها عل أنها مغايرة للمستعِمر ومختلفة عنه. 
ن
، والجندر ومن خالل توظيف الجنس  50وحملت داللة إيجابية ف

ي سياقات االستعمار وما بعد االستعمارال -جرى تشكيل هوية يمكن اعتبارها أصيلة أو تقليدية 
ن
كما هو عليه الحال   51 سيما ف

ي مرص؛
ن
ن السل 52عليه ف وكيات الجماعية بيئات اجتماعية، وادعاءات مرتبطة بهويات ُينظر إليها عل أنها مرغوبة، من أجل تقني 

ي الوقت ذاته الذي تتأكد فيه السلطة السياسية. 
ن
 53ف

ي مرص « قضية علم قوس قزح»وتعد 
ن
ي تبثها وتستحثها الدولة ف

وقد يتساءل -جانًبا من جوانب رهاب المثلية الجنسية الت 

ي ونتيجة ناشئة عنه. فقد أدل العدالمرء عما إذا كان ه يد ذا الرهاب من المثلية الجنسية يمثل ردة فعل عل االستعمار الغرب 

ن المنحدرين من بلدان إسالمية بدلوهم عل صعيد إثبات التمثيالت اإلسالمية المتنوعة للجنسانية مقابل المواقف  من الباحثي 

ي تؤيد فهم  54الغربية. 
من -، إذ كان الجنس ُيماَرس «اإلسالم بوصفه ثقافة يلفها اإلبهام والغموض»فباوير يسوق األسباب الت 

ولكن هذا النقاش ال  55ون أن يكون له ارتباط بهوية أو فئة جنسية محددة. د -وجهة نظر غربية تصنف عل أنها غي  معيارية

ن  ق األوسط، يد 56يزال دائًرا وبينما يتحدث بعض المؤلفي  ي الش 
ن
فع آخرون من أمثال مسعد بأن الثنائية عن المثلية الجنسية ف

ن لالستعمار الفكري والجنسي من أجل  ن الخاضعي  رضت عل التابعي 
ُ
ي الجنس ومغايري الجنس إنما ف ي يضعها الغرب لمثلت 

الت 

ي الجنس»تصنيفهم ضمن فئة  . »أو « مثلت  ن  57«المثليي 

ي تراها للجنسانية 
ي الوقت نفسه، فرضت قوى االستعمار المفاهيم الت 

ن
ي وف

ن
قرت ف

ُ
ي أ
ن الت  يعاتها. فالقواني  ي تش 

ن
 واألخالق ف

ي توجيه االتهام إل 
ن
ي مرص ف

ن
ي ال تزال معتمدة ف

يطابن الدأب عل ممارسة »بارتكاب فعل « من يخالفون القانون»ظل الحكم الي 

ف قانون ُيعتن بتن1937لسنة  58)عل سبيل المثال قانون العقوبات رقم « الفجور
َّ
 عن ذلك، يوظ

ا
ظيم االشتغال (. وفضًل

. 1961لسنة  10بالجنس من جملة أنشطة أخرى لها صلة به )القانون رقم  ن ي إدانة من ُيزعم انتمائهم إل مجتمع الميم/عي 
ن
( ف

ي ذروته»ويمكن تتّبع أصول هذا القانون إل 
ن
ي كان فيها النضال القومي ف

وكان يهدف إل محاربة بيوت الدعارة  58،«األيام الت 

يطا ي كان الي 
ح رحمان  59نيون يملكونها ويرتادونها. الت  ن اإلسالم وحقوق »وبناءا عل ما يراه مسعد، اقي  فهم العالقة الجدلية بي 

ن  ي يسهم فيها وضع حقوق الكويريي 
ن باعتبارها عملية متقاطعة تتسم بقدر أكي  من التعقيد، ووصف الطريقة الت  الكويريي 

ن للمثلية الجنسية ضمن إطار نمو  ي استحضار إحساس بالصفة االستثنائية الغربيةومعاداة المسلمي 
ن
وبينما  60«.ذج متقاطع ف

، فهو يشي  إل أن  ي قالب استعماري كالسيكي
ن
ف فيها مفاهيم الميل الجنسي ف

َّ
ي توظ

االستعمار »ينتقد رحمان الطريقة الت 

ي تمارس القمعال -يجد من يعتمده « المثلي 
عيته من تشجيع سكانه يست»كي ل - سيما من جانب األطراف الحكومية الت  مد ش 

ن باعتبارها جانًبا من مقاومة االستعمار الجديد  61«.عل مقاومة فرض حقوق الكويريي 

ها من األطراف الفاعلة إل خطاب األمن القومي  وبناءا عل ذلك، عندما ينضم المسئولون الحكوميون ووسائل اإلعالم وغي 

 
ّ
عد
ُ
ي غاية األهمية بالنسبة إلنتاج )أو إعادة إنتاج( السيادة القومية « صيلةالذات األ »الذي يعادي المثلية الجنسية، ت

ن
أمًرا ف

ي معرض التحليل الذي يسوقه  62والمحافظة عل النظام العام وحماية الهوية الثقافية. 
ن
، «لقضية كوين بوت»ويصف عواد، ف

ي تجري المطالبة ب»
ي حقبة ما بعد االستعمار والت 

ن
ي الهيمنة أزمة جديدة تعصف بالحداثة ف السيادة عليها، وتستش 

ي الذي تسلكه األمة. 
 
 63«)االقتصادية( الخارجية عل األقل )...( من خالل استبدال الهواجس االقتصادية بالسلوك األخالف

ن باعتبارها محاولة   عل ذلك، يمكن تفسي  اإلجراءات الُمتخذة بحق الرجال المثليي 
ا
ة المرصية من يالرجول« إلنقاذ»وزيادة
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ات االجتماعية واالقتصادية والتحول الذي تشهده  تعيشهالذي  تهديد ال ومن المؤكد أن  64. الجندريةدوار األ نتيجة للتغي 

ن  ي الحي 
ن
ي تناولت العنف الجنسي ف

ي االحتجاجات، واتساع نطاق النقاشات الت 
ن
مشاركة النساء ومطالبهن الرصيحة بحقوقهن ف

ن زاوية فعلية لمجتمع الميم/ع»العام، ووجود  ي مرص  65«ي 
ن
ي تطرقت لمستقبل هذا المجتمع ف

ي ميدان التحرير، والنقاشات الت 
ن
ف

ي عام 
ن
اراتها ف ي انطلقت ش 

ي سبيل تغيي  األدوار 2011واالنتفاضات الت 
ن
، أضفت زخًما خاًصا فيما يتعلق بالمساعي المبذولة ف

 .  66المهيمنة للنوع االجتماعي

ن الناس من مساءلة ا حالة من القلق والهلع »لدولة األبوية والذكورية ونظامها العام أطلق ومع ذلك، ال محالة أن تمكي 

ي شكلتها المحتجات من النساء
ي ُينظر إليها  67«.االجتماعي تجاه الهيئات الت 

فرض الرقابة عل الجماعات الت 
ُ
 لذلك، ت

ا
فنتيجة

ي يقيمها مجتمع الميمعل أنها تشكل خطًرا عل النظام األبوي واألمة، إل جانب الجماعات األنثوية وال
، وتي  -هيئات الت  ن افق عي 

سّوقها الدولة و 
ُ
ي ت
ي هذه الرقابة عل الدوام مع الرواية الت 

 »ويمكن اعتبار هذه العملية  68«.ترتكز عل األخالق»الت 
ا
استعادة

 ُيعتن بإعادة تعزيز « الذكوريةالهيمنة 
ا
(، أو عمًل ي

ن  الرجولة المهيمنة من أجل المحافظة عل»)كانديوب  العام  السيطرة عل الحي 

، وبالتالي تعزيز بنية المو  ي تيش التغيي  االجتماعي والسياسي
، والقضاء عل اإلمكانيات الت  اطنة الذي يراعي النوع االجتماعي

 69«.المراعية للنوع االجتماعي 

ي تشكل فيها وسائل اإلعالم الخاضعة لرقابة الدولة
، عل الطريقة الت  ي الضوء، فيما يلي

الذوات شديدة »وتنتج  ونلف 

وع القومي وإعادة ترسيخ الحكم  70«الحضور
، وكيف يرتبط ذلك بالمش  ي

 
ي ظل حكم السيسي االستبدادي خالل الهلع األخالف

ن
ف

 ويسانده. 

 

 منهجية تحليل الخطاب ومجموعة البيانات

 

ي وضعه« قضية علم قوس قزح»يستند تحليل ردة فعل وسائل اإلعالم عل 
ي الت-ا ديازإل المنهجية الت 

ن
حليل البنيوي بونيه ف

نت، وتتناول الموضوع  71للخطاب.   منشوًرا عل شبكة اإلني 
ا
ن مقاًل وتشمل مجموعة البيانات الخاضعة للتحليل ثمانية وخمسي 

ي مستودع للبيانات: 
ن
فة ، وهي وكالة أنباء تملكها الدولة وُينظر إليها عل نطاق واسع عل أنها الصحياألهرام 72الذي حفظناه ف

ي مرص،
ن
ا ف ً  حجية وتأثي 

ي تتبع لجهاز المخابرات المرصية، اليوم السابعو 73األكيى
ي تمثل وسيلة إعالم  وجريدة 74الت 

الوطن الت 

ي أعقاب ثورة عام 
ن
سست ف

ُ
وتركز عل القراء من جيل الشباب. وتنقل جميع وسائل اإلعالم  2011يملكها القطاع الخاص وأ

نت هذه األخبار وُيتاح االطالع عليه الدولة. ولذلك، ييش  وتخضع لرقابة-ا لكل مرصي تتوفر له إمكانية االتصال بشبكة اإلني 

 75تحليل هذه الوسائل فكرة معمقة عن الخطاب العام الذي تنظمه الدولة وتوجهه. 

ي وا
ي الثابن

ن
ي هذا الحفل ف

ن
، ورغم أن علم قوس قزح الذي ظهر ف ي

ت تلك المقاالت بعد إقامة الحفل الموسيف  ين ونش  لعش 

ي تناولت هذا ال
نش  المقاالت الت 

ُ
ن قبل أن ت نت، فقد استغرق األمر يومي  ي الهشيم عل اإلني 

ن
موضوع. من سبتمي  قد انتش  كالنار ف

ي ت
ن
ي اكتست طابًعا أمنًيا طاغًيا ف

ي مرص، ما يؤكد الفئة الت 
ن
غطية ويمكن عزو هذا التأخي  إل حساسية مسألة المثلية الجنسية ف

ي هذا الموضوع صار الحفل المذك
ن
. ثم بدا أن االهتمام ف ين من سبتمي  ة نقل هذا الخي  بعد الرابع والعش  ور. وتصاعدت وتي 

ن من سبتمي  عام  والمرسوم الذي صدر عن المجلس األعل لتنظيم اإلعالم بشأن اإلتيان عل ذكر  2017يخبو بعد الثالثي 

ي مطلع 
ن
ي وسائل اإلعالم. ولكن ف

ن
ي المثلية الجنسية ف

ن
، برزت هذه المسألة مرة أخرى ف  ، وهو األهرامو اليوم السابعشهر نوفمي 

وع قانون بشأن المثلية الجنسية.  لمان حول مش  ي عقدها الي 
 ما تصادف زمنًيا مع المداوالت الت 

 

ي الجنس  ي الخطاب والثيماتتمثيل مثلي 
ن
 المتكررة ف

 

ي 
ي خطوة أول، جمعنا الدالالت، ومن ثم المواضيع الت 

ن
تناولتها المقاالت عن الحادثة. وقد استخدمت غالبية الصحف ف

ة لكلمة   ترجمة مباش 
ّ
ن «(homosexuality)»مصطلح المثلية الجنسية، الذي ُيعد ية. كما «( gays)»، أو المثليي  ن باإلنجلي 

، ككلمة  ي موضع االسم وكل الشذوذاستخدم الصحفيون مصطلحات تنحو منجا حرفًيا أقل وأكيى ازدراءا
ن
ي موضع  شاذمة ف

ن
ف
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ي هذا المقام كلمة 
ن
خدمت ف

ُ
ي است

ي شاع استخدامها شواذالنعت. ومن المصطلحات األخرى الت 
ال -. كما وجدنا من النعوت الت 

ي 
ن
ن نعت  -األهرامسيما ف ي معرض وصف الفاسقي 

ن
ي القرآن ف

ن
، عل وجه الخصوص، األهراموسلكت « العصاة. »، الذي يرد ذكره ف

ي استخدا
ن
ا قاسًيا ف

ً
نع عنهم الصفة اإلنسانية، وذلك من قبيل مسلك ي الجنس وتين ن م عبارات تشوه صورة مثلت  ، الفاسقي 

ن و ن ، والمخنثي  . وتدل هذه تتشب )...( مثل الشطانو طقوسهم المدنسة، والسلوكيات الشاذةو االنحراف، والمرضن النفسيي 

ي فئة ُينظ
ن
ي االختيارات الداللية عل األخرنة؛ إذ تنتج اآلخر وتصنفه ف

ن
ر إليه فيها باعتباره مختلف وشاذ وال صفة إنسانية له، ف

ي فيه هالة مادية عل الذات المرصية الطاهرة واألصيلة. 
 الوقت ذاته الذي تضفن

ن عل بعض منها  كي 
ي معظم العناوين الرئيسية، وورد الي 

ن
ي مضمونها ف

ن
ي تحمل إيحاءات سلبية ف

وجرى إبراز تلك الكلمات الت 

ي األزهر ودار اإلفتاء المرصية ومسئوليها،بوجه خاص من خالل ا
ن
ي  76الستشهاد بأقوال السلطات الدينية ف الذين وصفوا مثلت 

ا أو 
ً
( يعد انحراف ن ا، وأن مجرد رفع علم قوس قزح )علم المثليي 

ً
جهًرا بالمعصية الجنس بأنهم مذنبون ومرضن ويشكلون تهديد

 . ترويًجا للفتنةو

 داللًيا 
ا
ي وضعها  واستخدمت الصحف كلها حقًل

ا، حت  قبل صدور المبادئ التوجيهية الت 
ً
متشابًها وحجًجا يشبه بعضها بعض

ها عل نحو أدق،  ن ي الجنس. وبعد تحليل سطجي لهذه المواد وترمي  المجلس األعل لتنظيم اإلعالم بشأن نقل األخبار عن مثلت 

ي أجرتها وسائل اإلعالم الثال 
ي التغطية الت 

ن
ي الجالحظنا االختالفات الدقيقة ف ي تصف مثلت 

 عن اللغة المهينة الت 
ا
نس، ث. ففضًل

ي المجتمع المرصي، وشجعت وسائل اإلعالم عل الحد من 
ن
اق الغرب وتغلغله ف انتشار »شددت صحيفة األهرام عل اخي 

ي الوقت ذاته الذي نادت فيه « المثلية الجنسية
ن
ي مرص، ف

ن
، الذين بالواجب الذي يمليه الشعور بالمسئولية تجاه مصي  ال»ف بش 

ي المحافظة عل األديان اإللهية
ن
ي عل إدراج أقباط مرص ضمن الجماعة الوطنية، وهو النهج وهي لغة تنطو -« يتحدون ف

 المعتمد اليوم عل صعيد تحقيق الوحدة الوطنية. « الرسىمي »

ض خطاب صحيفة  يهم الذي ركز عل- اليوم السابعوافي 
ّ
ي وجود ارتباط -تدهور الشباب وترد

ن
ي ثارت ف

ات مع الحركات الت 

، والمؤامرة األجنبية والقيم والهوية المرصية. ولم تورد هذه الصحيفة أي إشارة من قريب أو من بعيد إل 2011يناير عام 

ا عن ذلك، اتخذت الصحيفة نهًج 
ً
ن عل التثقيف وإسدالوضع السياسي أو االقتصادي الراهن. وعوض كي 

اء ا يولي قدًرا أكي  من الي 

ن ومقابالت مع السلطات الدينية حول  ات للقواني  ي هذا المقام تفسي 
ن
ت ف « ما تفعله إذا كان ابنك مثلًيا»النصح؛ إذ نش 

ي المجتمع»و
ن
ن ف ت وبعدما صدر البيان التنظيىمي عن المجلس األعل لتنظيم اإلعالم«. طريقة التعامل مع المثليي  اليوم ، نش 

ي تنطوي المثلية الجنسية عليها»قائمة  السابع
ي تكفل محاربة المثلية »، وكتابات عن «بالجوانب السلبية الت 

الطرق الت 

 «.الجنسية والحد من خطرها عل الفرد والمجتمع

ا للمجتمع والرجول الوطن جريدةوتعاملت 
ً
يه الصحف األخرى. ة أكيى مما نحت إليمع المثلية الجنسية باعتبارها تهديد

، أتاحت  ن ي اإلعالم األخريي 
ن من خالل  أخبار الوطنومع ذلك، وعل خالف وسيلت  منصة لمؤيدي حقوق مجتمع الميم/عي 

، ومقابلة مع أحمد عالء الذي كان قد تعرض لالحتجاز بسبب رفع علم  ي
ي الحفل الموسيف 

ن
ن ف نش  تعليق أدل به أحد المشاركي 

ين قوس قزح، وترصيًحا صدر عن  ي السادس والعش 
ن
ي الجنس وحقوقهم ف ي أعلنت تضامنها مع مثلت 

ن الت  ن الثوريي  اكيي 
حركة االشي 

 .  من سبتمي 

ي جرى تجريمها وال مقابالت معها. فقد تبنت 
وعدا عما تقدم، لم تنش  أي من الصحف الثالث آراء أدلت بها األطراف الت 

ا استبق األمر الذي صدر عن المجلس األ 
ً
عل لتنظيم اإلعالم بما أقدمت عليه من حرمان تلك الجماعات هذه الصحف موقف

م، تصدر  ي صورة اآلخر المجرَّ
ن
ا عن ذلك، صورت هذه الصحف الجماعات المذكورة ف

ً
من إمكانية التعبي  عن آرائها. وعوض

المثلية الجنسية تقف السلطات الدينية والقضائية والعلمية أحكامها عليها. وشمل ذلك إجراء مقابالت مع أطباء دفعوا بأن 

ي به 
ي نقيض مع الطبيعة، وأن مرض نقص المناعة المكتسب )اإليدز( شكل من أشكال الحكم بالموت الذي يقىصن

ن
عل طرف

اب المقاالت كما لو كانوا قضاة وأصحاب 
ّ
ي جرى التشاور معها أو كت

ي الوقت نفسه، ترصفت السلطات الدينية الت 
ن
الدين. ف

وا للتصد ي سياق سعيهم لحماية المجتمع المرصي وتنبيهه « للخطر»ي سلطة أخالقية اني 
ن
الذي تشكله المثلية الجنسية، ف

ي سياق التنفيذ المباش  إلرادة السيسي  -ليأخذ حذره من هذا التهديد 
ن
اض بأنه جاء ف بناءا عل تعليمات الرئيس »الذي ساد االفي 

 «.)...( السيسي 
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 «األصيلة»الدين واألخالق والقيم والثقافة المرصية 

 

ي معظم المقاالت، نظر ممثلو الدولة أو المؤسسات الدينية إل المثلية الجنسية عل أنها تتناقض مع الدين، وكذا مع األخ
ن
الق ف

(. ولم يورد هؤ  ي النصوص القانونية، وبالتالي فهو عرضة للتأويل والتغيي 
ن
ي المقاالت وال ف

ن
الء )وهذا مصطلح ال يرد تعريف له ف

ا مرجعية فحسب، بل ذكروا أحد عل وجه التح
ً
يعة اإلسالمية باعتبارها نقاط المعتقدات »ديد أن األخالق والتقاليد والش 

ي تتقاسم ازدراءها واحتقارها للمثلية الجنسية. وبنا « جميع الديانات السماوية»العامة والموقف الذي تتبناه « الدينية
ءا عل الت 

ون فيه إل أ ذلك، يذيع هؤالء أخالق النظام ويبجلونها  ي الوقت ذاته الذي يشي 
ن
ي أساسها، ف

ن
ن باعتبارها ترتكز عل اإلسالم ف

ا. ويرد التأكيد عل الوحدة الدينية 
ً
ك فيه الجماعات الدينية أيض ذلك ال يعي  عن موقف إسالمي فحسب، وإنما عن موقف تشي 

ي  ي تواتر ذكر قصة النت 
ن
ي رفض المثلية الجنسية واستنكارها ف

ن
ي اإلنجيل والقرآن(، واإل المزعومة ف

ن
ي يقرأها المرء ف

شارات لوط )الت 

ي مواجهة المثلية الجنسية، بما فيها مواقف الكنسية الكاثوليكية والك
ن
ن ف ي يبديها غي  المسلمي 

ي تحيل إل المواقف الت 
نائس الت 

يعة اليهود  وتستانتية وش   . المتشددين األرثوذكسالي 

ي بناء اله
ن
ب  77وية القومية المرصية،ويضطلع اإلسالم بدور مهم ف ي ترصن

ية الت  ن ن األشة التميي  وي  هلل المحافظون بوجود قواني 

ائع اإلسالم باعتبارها وسيلة لتأكيد الجذور اإلسالمية  ي ش 
ن
ي البالد عليها. « األصيلة»جذورها ف

ي تنبتن
 عل ذلك،  78الت 

ا
وعالوة

يعة اإلسالمية  االستناد إل ت  لو كان ذلك يجانب الصحة نظًرا ألن ح -يدفع الصحفيون بأن القانون المرصي يستند إل الش 

يعة  ي الغالب عل قانون األحوال الشخصيةالش 
ن
ي اليقترص ف

ي تتناول الفجور هي جزء من القانون الجناب 
ن الت  مرصي ، بينما القواني 

ي فيه. ومع ذلكالحالي 
يطابن ي الي 

، كما يظهر أثر القانون المدبن ي الفرنسي
ي جانب كبي  منه إل القانون المدبن

ن
، الذي يستند ف

 لذلك، يجري تمثيل السلوك الذي ُينظر إليه عل
ا
ا عل االختالف القومي عن الغرب. ونتيجة ً  ُيستخدم اإلسالم باعتباره مؤش 

 لمرص ِبصلة.  أنه ينأى عن األعراف الدينية أو يضل
ّ
 عنها وتصويره عل أنه مخالف لإلسالم، وبالتالي ال يمت

تبة عل المثلية الجنسية والتشهي  بها من أجل إنتاج الهوية والثقافة القومية المرصية. وعل منو 
وظف العقوبة المي 

ُ
ال وت

ي ساق
ن ، ال يشكل التوظيف مصطلح 2001ها برات حول عام تالمالحظة الت  ي الجنس عل  المنحرفي  نحو ال يفي  لوصف مثلت 

ي فكرة 
ي الحفل الموسيف 

ن
ي تحكم المجتمع فحسب، بل إنه يسىع بال كلل « االنحراف عن»ومن شاركوا ف

األعراف الثقافية الت 

ا. 
ً
ن القيم األخالقية والدينية من جهة و 79لتشوي  ههم أيض من جهة أخرى الفتة للنظر، « القيم المرصية التقليدية»فالمقاربة بي 

 عن ذلك، يال 
ا
اتها األيديولوجية العلمانية. وفضًل ي تتناول القومية المرصية وتأثي 

ي ضوء الروايات المتضاربة الت 
ن
عي سيما ف

سي 

ي ظل حكم « أرض األزهر»اختيار تسمية مرص 
ن
ي وراءها الوضع الصعب الذي يمر به األزهر ف

انتباه المرء بالنظر إل أنها تخفن

،   80السيسي
ا
ي مضمونه أن القانون يؤكد سلطته الدينية. ما يجعل األزهر عامًل

ن
ي ذلك ف

ر  81 يرع الوحدة الوطنية؛ ويعتن صوَّ
ُ
وت

ي اإلسالم، عل الدوام عل أنها تتعارض مع 
ن
ب جذورها ف ي ترصن

)والمثلية الجنسية( وتنفصل « الغرب»الثقافة المرصية، الت 

قل عن مسئولي الدولة 
ُ
ي السادس ن قبيل نائب رئيس لجنة حم-عنهما. ولذلك، ن

ن
ي مجلس النواب محمد الغول ف

ن
قوق اإلنسان ف

ين من سبتمي  عام  ي  2017والعش 
ن
ي الجنس عل أساس حماية قيم الثقافة المرصية د -اليوم السابعف فاعهم عن مالحقة مثلت 

ي الغرب. 
ن
ي ف

 من الفساد الخلف 

 

 «هيمنة الغرب»

 

ن عل رواية صحيفة  ر للنفوذ ا األهراميهمي  ين من التهديد المتصوَّ ي السادس والعش 
ن
، وذلك عل شاكلة ما ورد فيها ف ي ألجنت 

ي مرص، بتشجيع قطاعات »، عل سبيل المثال: 2017سبتمي  عام 
ن
ا خفية تسىع بكل قوة لتجريف الشباب ف

ً
وكأن هناك يد

ي سلوكيات شاذة، أو التغرير بقطاعات أخرى ودفعها العتناق أفكار متطرف
ن
ي منهم عل االنحراف واالنخراط ف

ن
ة واالنخراط ف

يى عليها، مثل )...(«. جماعات إرهابية 
ُ
ي ع

ة « األيادي الخفية»وكانت بعض الدوافع الت  ي تؤثر عل الشباب المرصي، حاضن
الت 

ي أصل األمر خالل ثورة عام 
ن
ي  2011ف

 عن البلدان الت 
ا
ي العادة الدول الغربية، فضًل

ن
ت فكرة القوى األجنبية )وهي ف واستحرصن

ي تدعم حركة اإلخ
ي الشباب أو تبسط سيطرتها عليهم، فيتجهون بعد ذلك لمعاداة المعايي  الت 

ن
ي تتحكم ف

( الت  ن وان المسلمي 
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ي الجنس يقنعون آخرين  ترعاها مرص، بما ينطوي عليه ذلك من سلوك منحرف وشاذ. ومن الجلي أن الفكرة القائلة بأن مثلت 

ن بمخاطر اإلرهاب تحول هؤالء ومضاهاة النشاطية ال« المتطرفة»باالنضمام إل أفكارهم  ي تدعو إل حقوق مجتمع الميم/عي 
ت 

ن إل خطر سياسي يداهم األمة المرصية.   المثليي 

ي 
نش  المثلية »، وُينظر إل «ال تعد مرصية»كذا يقال أن الغرب مسئول عن تروي    ج ونش  المثلية الجنسية واألخالق الت 

ي يمارسها الغرب،عل أنه أحد اآلثار الجانبية السلبية « الجنسية
ي تفزرها العولمة واستمرار الهيمنة الت 

مثلما تدل عل  82الت 

ن من سبتمي  عام  ي الثالثي 
ن
ي  2017ذلك الجملة التالية المقتبسة من مقال نش  ف

ن
فالهيمنة الغربية لم تعد »: أخبار الوطنف

ي سياستها أو اقتصادها أو 
ن
سللت ثقافتها أو تعليمها أو إعالمها.. إلخ؛ بل تقاضة )...( عل جانب العالقات الخارجية للدول، ف

ا لمنظومة االتفاقيات الدولية
ً
ن فيها وفق ي داخل هذه الدول، من خالل ضبط منظومة القواني 

ن
 لتهيمن عل كافة مظاهر الحياة ف

ي تهيمن عليها الثقافة الغربية
 «.الت 

ي فرض 
ن
ي ت«القيم الغربية»كما يرد التعبي  عن هذه الهيمنة ف

ن ، الت  ي تنظم زواج المثليي 
يعات الت  تماه بدورها مع التش 

ن »و بصفة عامة من خالل المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، أو عن طريق الدعم المالي الذي « تعزيز حقوق المثليي 

ها رحمان عن  83يقدمه الغرب للمنظمات غي  الحكومية المرصية.  ي نش 
االستعمار »وتتوافق هذه اآلراء مع المؤلفات الت 

عيتها من »، حيث يرى أن «المثلي  ي الدولة، عل وجه الخصوص، غالًبا ما تستمد ش 
ن
ي تمارس القمع ف

الجهات الفاعلة الت 

 باعتبارها جانًبا من مقاومة االستعمار المثلي 
ن ر الغرب ومنظمات  84«.تشجيع سكانها عل مقاومة حقوق الكويريي  ولذلك، يصوَّ

ل ضد مرص بعمومها، وأنها تنطوي عل قيم غي  مرصية وتؤكدها وترسخها. ويتمحور الجدل الدائر حقوق اإلنسان عل أنها تعم

ي  ورة حماية السيادة القومية المرصية من النفوذ الغرب  ي ُينظر إليها باعتبارها تق«( القيم واألخالق الغربية)»حول ضن
وض الت 

 أواض األمة. 

 

ا أمنًيا
ً
 المثلية الجنسية باعتبارها تهديد

 

ا، وتقارنها 
ً
ا أو مرض

ً
ي تصف استعارات مختلفة المثلية الجنسية عل أنها تهديد يكتنف المجتمع القائم، سواء بوصفها انحراف

ن
 ف

ي األطفال واألش  ا يعي 
ً
ر المثلية الجنسية باعتبارها تهديد صوَّ

ُ
ة بالشطان أو اإليدز. وباإلضافة إل ذلك، ت ة والزواج حاالت كثي 

ستخدم كلمة واألمة المرصية 
ُ
 بكلمة الوطن. ومع ذلك، ت

ا
ي ُيشار إليها عادة

، عل الدولةعن بكرة أبيها، والت  ي أحيان أكيى
ن
 نحو ف

ي الترصيحات ال
ن
ز التهديد الذي يحيق بالدولة المرصية ف ي مضمونه إل الخطر الذي يحدق بسيادة الدولة. كما يي 

ن
ي ربما يشي  ف

ت 

ا خصبة للتطرف، وأن المثلية الجنسية يمكن مقارنتها ومضاهاتها تؤكد أن التسليم بالمثلية الجنسية وقب
ً
ولها قد يشكل أرض

ته اإلرهابمع  ين من سبتمي   األهرام. فعل سبيل المثال، يقرأ المرء ما نش  ي التاسع والعش 
ن
لو فتح مثل هذا »أنه  2017ف

ي 
ي صفة وت«. الفاسدين )...( هللا يحفظنا من -رهاب إ -الباب، لحصل انهيار أمتن

ستفيد هذه المقارنة من خطاب آخر يضفن

ا يع
ً
ن ُينظر إليهم كما لو كانوا يشكلون تهديد ي الجنس واإلرهابيي  بص باألمة المرصية: فكال مثلت  ي اآلخر عل عدو داخلي يي  ي 

ون )مادًيا عن طريق تدمي  الصحة العامة، وأخال ون ويتنامون، وعل أنهم خطي  ، وعل أنهم ينتش  قًيا عن طريق األمن القومي

 . مجرمون، ومنحرفون، وفاسدونتقويض وحدة األمة ودينها(، وعل أنهم 

ن  ن السياسيي  ي تحيل إل المعارضي 
ا لألمة من خالل اإلشارات الت 

ً
ي صورة من يشكلون تهديد

ن
ي الجنس ف ويتجل تصوير مثلت 

ون أعداءا للدولة كذلك(، أو من خالل التشهي  باألشخاص الذين يو 
ّ
ي )الذين يعد

ن
جهون انتقادات للنهج الذي تسلكه الدولة ف

. وتقيم بعض التعليقات صالت مع ثورة عام  ن ا بوسم المثليي 
ً
ي الجنس، ويوَسمون أيض ن  2011معاملة مثلت  اكيي 

وتشي  إل االشي 

ن  ي  85الثوريي 
ن
ي اضطلع بها ف

ا باألدوار بالغة األهمية الت 
ً
ي بات كل منهما معروف

 تنظيم مظاهرات أو حركة السادس من أبريل، والت 

ن بوصفهم  ن الثوريي  اكيي 
ي التودد »ميدان التحرير. فتجريم حركة السادس من أبريل وتوجيه االنتقادات إل االشي 

ن
يبالغون ف

ن  ن يشكلونه والمثلية « يدمرون األمة وأمنها»أو ألنهم « للمثليي  ن التهديد الذي يزعم أن الثوريي  يشي  ضمنًيا إلقامة رابط بي 

 الجنسية. 
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 مجندرةقومية الال

 

ة بصورة ضيحة، فهي موضوع منتش  ال ينقطع تناوله. فقد شددت صحافة يبينما ال يذكر سوى قلة قليلة من المقاالت الرجول

، أو اتخاذ عل أن الزو  -سسات الدينية والطبيةبمساعدة المؤ -الدولة  ن ن رجل وامرأة وأن زواج المثليي  ي أن ُيعقد بي 
اج ينبىعن

ي عل ا
 لهم، أمر ال يمكن التسليم به. إن إضفاء طابع َمرضن

ا
ن أطفاًل ن األزواج المثليي  ( بوصفها الرجاللمثلية الجنسية )بي 

ن  ثنائية نظرة عل يقوماضطراًبا ينشأ عن عوامل خارجية  ي مقابل منبوذ  تخنث بي 
ن
، أقام- منشودةرجولة  ف

ا
ي  فمثًل

ن
ش  ف

ُ
مقال ن

ين من سبتمي  عام  الوطن ي الخامس والعش 
ن
ا مع  2017ف

ً
ي مرحلة الطفولة، والعالقة « التنشئة الخاطئة»رابط

ن
مع « ةالفاتر »ف

ي مع األم 
ي أيام ا«( النظر إل مشاكل الحياة من خالل عينيها)»األب، والرابطة القوية أكيى مما ينبىعن

ن
لطفولة. واالعتداء الجنسي ف

ي 
ن
 عن ذلك، ُينظر إل الرجولة نفسها عل أنها عرضة للخطر بسبب المثلية الجنسية، عل الوجه الذي ورد تحديده ف

ا
وفضًل

ي السابع وال
ن
ين من سبتمي  الوطن ف وتوجه رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بالشكر والتقدير : »2017عش 

ام لرجال النيابة، ورجال الداخلية، عل شعة التعامل مع هذا البالغ بغية الحفاظ عل قيم األخالق العربية، وعل  واالحي 

ا عن النخوة والرجولة،
ً
ي  ثوابت الهوية المرصية، ودفاع

 
 «.ومحاربة الفساد األخالف

ر مرص نفسها عل أنها ضعيفة  ن شهدتهما عل مدى العقد المنرص  -وتصوَّ م )حيث يعّرف االنقالب الذي وقع نتيجة لثورتي 

ي عام 
ن
نسب لمرص القومية القائمة عل النوع االجتماعي والسائد 2013ف

ُ
ي ت
ة عل أنه ثورة(. وتتشابه هذه الهشاشة مع تلك الت 

ي العمل عل حمايتهامنذ أو 
ث مرص وينبىعن

َّ
؛ حيث تؤن ي صورة حت  أن السي -اخر القرن التاسع عش 

ن
ر ف الذي « الرجل»سي ّصوِّ

ة باعتباره  86،«المرأة»ينقذ مرص  ي حاالت كثي 
ن
. « المخلص»ووردت اإلشارة إليه ف ن  87الذي يحرر البالد من اإلخوان المسلمي 

، وتهدد إعادة إنتاج وال تتناسب المثلية الجنسية مع الخطاب الذ ي
ي تعتمده قومية تكتسي طابًعا عسكرًيا وتتدثر بدثار ديتن

ية رواية أبوية لألمة  88. مبنية عل الهويات الجنسية الغي 

، وهو واحد من أربعة وجوه  ي
 
ي أشكال الخطاب الذي يتناول القومية مع منطق أخالف

ن
وتتماس  دراسة جنسانية األفراد ف

. متقاطعة من المنطق الذي  ي
ي طابًعا أمنًيا عل دولة األمن اإلنسابن

ي   89يضفن
ن
ل فيه سلوك المرأة ف

َّ
ي الوقت الذي غالًبا ما يمث

ففن

ن الخاص عل أنه يرمز إل شخصية األمة، فإن  ن العام والحي  ي تؤكد من « قضية علم قوس قزح»كال الحي 
توضح الطرق الت 

ي »خاللها 
ي تزعم الدفاع عن النخ 90«دولة األمن اإلنسابن

ا ال ينفصمالت 
ً
ي ترتبط ارتباط

 وة والرجولة األفكار المهيمنة للرجولة الت 

 عن الهوية القومية. 

 

 خاتمة

 

ي وسع 2013منذ عام 
ن
ايد من القسوة. وف ن ن يتسم بقدر مي  ن وتعاملهم مع مجتمع الميم/عي  ن المرصيي  ، ال يزال تفاعل المسئولي 

ي أسفرت 
ي حالة ردود أفعال وسائل اإلعالم المتصلة بحادثة علم قوس قزح، الت 

ن
المرء رؤية أحد األمثلة الصارخة عل ذلك ف

ي 
ن
ي الجنس، وف نت لقمع مثلت 

ُ
ي تخضع لرقابة  عن حملة ش

ي وسائل اإلعالم المرصية، خاصة تلك الت 
ن
الجدل الذي دارت رحاه ف

ي التغطية اإلعالمية فحسب، وإنما أثارت هلًعا « قضية علم قوس قزح»الدولة وتملك الدولة جانًبا منها. فلم تيى 
ن
ا ف

ً
إفراط

ا. ومع ذلك، لم تكن ردة فعل وسائل اإلعالم عل 
ً
من باب الكراهية العشوائية للمثلية « وس قزحقضية علم ق»أخالقًيا أيض

ي أعقاب ثورة عام 
ن
. وف ي تعتمدها حكومة السيسي

ا واعًيا خدم الرواية القومية الت 
ً
، ال سيما 2011الجنسية، وإنما كانت تكتيك

 كانت الحاجة إليه ماسة للوحدة، وباعتبار  المجندرة، ُوظفت القومية 2013بعد انقالب عام 
ا
ها أيديولوجيا باعتبارها عامًل

. ومثلما جرى توظيف  ن ي جماعة اإلخوان المسلمي 
ن
ي تتجسد ف

لدعم شعبية « قضية كوين بوت»مضادة للحركة اإلسالمية، الت 

خدمت 
ُ
ي وقت حرج، است

ن
ي كانت تذوي وتتالس  ف

ي « قضية علم قوس قزح»مبارك الت 
ن
من جانب نظام السيسي الذي يكافح ف

عية عل نفسه، وي ا. سبيل إضفاء صفة ش  ً ا كبي 
ً
 عتمد عل الخطاب القومي اعتماد

ي تخضع لرقابة الدولة النقاب عن 
ي سمات »وقد كشف تحليل تغطية وسائل اإلعالم الت 

خطاب يكتسي طابًعا دينًيا ويضفن

ا أساسًيا عل  91«أخالقية ً ج فيها الهوية القومية )أو يعاد إنتاجها( عن طريق تشكيل المغايرة الجنسية بوصفها مؤش 
َ
تنت
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ا داخلًيا وخارجًيا يحدق 
ً
ي الجنس عل اعتبار أنهم يشكلون تهديد االختالف عن الغرب، وعن طريق إضفاء صفة اآلخر عل مثلت 

عية المتضائلة للنظام  باألمة المرصية. ويستخدم تشكيل هوية وجماعة قومية تتسم بالتجانس لغايات ترسيخ الصفة الش 

، وسلطته االستبدادية وأجندته ال ي
ي يثور الجدل حولها. وتؤّمن القومية القائمة عل النوع االجتماعي األمتن

سياسية القومية الت 

اتيجية  ن األمة المجردة بوصفها أًما، كشخصية أنثوية »فيها « تتشكل»للسيسي اسي  تطيع بحكم  تتسم بالعفةثنائية جديدة بي 

ف لها ومهووسة بالجنس، طبيعتها األب وتحبه، واألشخاص الذي يخوضون االحتجاجات باعتبارهم ا ا وعاقًرا ال ش 
ً
مرأة حرون

 92«.وباعتبارهم أعداء أنفسهم

ي الجنس اللثام عن قلق عميق إزاء استقرار األمة المرصية، ويعكس الرصاع المستمر عل  ويميط تعامل النظام مع مثلت 

عية النظام  ي أعقاب الثورة. ويستحرصن العنف المتواتر  االستبداديش 
ن
ي والفعلي شب-الذي قام ف ردود  آلخراضد  -قيه الخطاب 

ي تبسط الدولة سيطرتها عليها، أهمية بالغة بالنسبة لجهاز 
أفعال عاطفية ووجدانية. ولذلك، يحتل خطاب وسائل اإلعالم، الت 

، يصطنع النظام دوًرا يدحر في ن ي أوساط عامة المرصيي 
ن
ه الدولة. فمن خالل توطيد عرى الخوف والقلق واإلحساس بالتهديد ف

ا ويقهره « عدًوا»
ً
ك ي مداها ونطاقها جانًبا من حيث ُيثبت قد-مشي 

ن
رته عل الدفاع عن األمة. وبينما تشكل الحملة القمعية ف

ي واالستبداد 
 
ايد الذي يسم النظام، فهي تشي  كذلك إل حاجة هذا النظام لحاالت الهلع األخالف ن  الهيمنةاستعادة »المي 

ي هذا السياق، شكلت «. الذكورية
داد نظام النوع االجتماعي األبوي، حيث برزت « قضية علم قوس قزح»ففن محاولة السي 

ي أوساط النشطاء خالل عام 
ن
ي تثي  )أو أثارت( التساؤالت عن  2011المساعي والمبادرات ف

. فعن تطبيع المغايرة الجنسيةوالت 

، ومن خالل فرض حظر عل 2011ة والحد من التعبئة السياسية منذ عام النظام األبوي، ونش  التعدديهيمنة طريق استعادة 

ي وتقديم 
 
ي األمة )ووجودهم(، ومن خالل إثارة و/أو مساندة هلع أخالف

ن
ن صفوف األمة  « عدو»حضور اآلخرين ف معروف بي 

ترضن به. فهو يترصف  توافق عليه و « الشعب»ككبش فداء، يفرض النظام عنف الدولة الذي يزعم بأن أغلبية )متجانسة( من 

ي الوقت الذي يشعر فيه بالتهديد من « حامًيا»كما لو كان 
ن
ي الحكم بقبضة من حديد، وُيظهر القوة ف

ن
لألمة، ويضطلع بواجبه ف

ي يمكن أن تغي  المجتمع، وتدفع السكان عل المدى البعيد إل المطالبة بالتغيي  مرة أخرى. 
 حضور التعددية الت 

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي سياق مرشحة دكتوراه وباحثة   ا أميلينجريكارد
ن
اتها ف ن الحرة، تركز أبحاثها عل العواطف وتأثي   الت التحو بجامعة برلي 

ق األوسط وشمال أفريقيا، ودراسات ة بمرص السلطوي ي منطقة الش 
ن
، وكذلك التحوالت السياسية والثقافية المعاضة ف

 الجندر، ونظريات مابعد الكولونيالية والنقدية. 

 

ي  ية لرواق عرب 
ن ي األصل باللغة االنجلي 

 هذا المقال كتب فن

 

 

 

ن ) 1 ي (. 2018عراف، جي 
ي مرص يفكر فن

ي أعقاب القمع: مجتمع الميم فن
s LGBT Community ’After Crackdown, Egypt) «مستقبل قاتم»فن

Contemplates ‘Dark Future’( ي آر  . https://n.pr/3ALfhKl، 2021أكتوبر  4يونيو، تاري    خ االطالع  NPR) ،18(. مجلة إن ب 
رة من  2

ّ
 بتعريفه عل أنه مثلي الجنس»برغم أن « الغرب»ننظر إل المثلية الجنسية باعتبارها توجًها جنسًيا، وليست مصد

عتن
ُ
أو من أفراد « من ت

الية، وأن ُينظر إ ي سياقه الصحيح من التأري    خ، وذلك فيما يتعلق باالستعمار والعولمة النيوليي 
ن
ن يجب أن يوضع اليوم ف ليه من خالل مجتمع الميم/عي 

، مايا ) ي
ن باعتبارها من (. 2011منظور متقاطع متعدد الجوانب للطبقة والثقافة والنوع االجتماعي والهياكل السياسية )راجع مكداس  حقوق المثليي 

 (. مجلة جدليةGay Rights as Human Rights: Pinkwashing Homonationalism) حقوق اإلنسان: الغسل الوردي للقومية المثلية
(Jadaliyya .)16  تاري    خ االطالع ،  . https://www.jadaliyya.com/Details/24855، 2019سبتمي   15ديسمي 

                                                           

https://n.pr/3ALfhKl
https://www.jadaliyya.com/Details/24855
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ن عندما نتحدث عن  3 ي »نستند إل ويكس وروبي 

 
جس نحو االنزعاج من أقلية ال ، حيث يعّرفانه عل أنه لحظة سياسية توجه فيها الهوا«الهلع األخالف

ي وتخالف القيم االجتماعية، وغالًبا ما يتمحور هذا الهلع حول الجنسانية والسالمة الجسدية واألخالق. ونتيجة لرصخات ا  بقبول شعت 
الستنكار تحىطن

ا ما يجري تأطي  الجماعات  ً ي أغلب األحوال، كثي 
ن
ي تطلق الدولة ووسائل اإلعالم زمامها ف

ا لألخالق العامة، العامة، الت 
ً
المستهدفة باعتبارها تشكل تهديد

، غايل ) ن ي توقع العقوبات عل أفرادها. )انظر روبي 
ن الت   عل ذلك سّن القواني 

ي الجنس: مالحظات عل نظرية راديكالية 1984ويمكن بناءا
ن
(. التفكي  ف

ي كارول فينس )محرر(، Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexualityلسياسة الجنسانية )
ن
الغبطة والخطر: (. ف

. بول؛ وويكس، PLEASURE AND DANGER: EXPLORING FEMALE SEXUALITY) استكشاف جنسانية األنتى  (. بوسطن ولندن: روتلدج وكي
 (. لندن ونيويورك: روتلدج. SEXUALITY) الجنسانية(. 2003جيفري )

ا، أمار، بول )
ً
ق األوسط: خطاب (. 2011أيض ي الش 

ي أزمة»دراسات الرجولة فن
ي الثورة«الرجال فن

 MIDDLE EAST) ، صناعات النوع االجتماعي فن
MASCULINITY STUDIES: DISCOURSES OF ‘MEN IN CRISIS,’ INDUSTRIES OF GENDER IN REVOLUTION مجلة دراسات المرأة .)

ق األوسط ) ي الش 
ن
ي، وسياسة اأمن أ(؛ 2013؛ )Journal of Middle East Women's Studies )7 (3 ،)36-70ف ألرخبيل. حاالت األمن البش 
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