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ي الدورية. غير أن 
 
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 آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 
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ق  ي الشر
 
األوسط المعارص من منظور مقدمة: تحليل قضايا الجندر والتغيير السياسي ف

  تقاطعي 
 

 خلود صابر بركات 
 

 

 

 

 خالصة

 

ات ي التغيير ي سياسات  ،متعددة المستويات ،يتناول هذا اإلصدار الخاص من رواق عرب 
 
ي  الجندر ف

 
ف

ي 
 
ي أعقاب االنتفاضات العربية ف

 
ق األوسط وشمال أفريقيا، ف ي . 2011منطقة الش 

 
سبيل تحقيق ذلك،  وف

ي مجال دراسات 
 
نه من االشتباك مع العديد من األسئلة  بما ، الجندر يستخدم منظوًرا نقدًيا، ف

ّ
ُيمك

ي المجال العام، بينما 
 
ي ياألساسية إزاء حضور النساء ف

 
فحص الخطابات الناشئة حول قضايا الجندر ف

م إطاًرا عاًما يتفاعل مع الفهم النظري ل
ّ
ناشطية النساء العربيات وتمثيل أهلية النساء، المنطقة. كما ُيقد

ي عالقتهما 
 
ي الحاالت المغربية والمضية  بالثوراتوذلك ف

 
العربية. باإلضافة إل ذلك، فإنه ينظر ف

ي إطار سياقاتها السياسية 
 
ة ف ا الضوء عل الديناميكيات الرئيسية الفريدة والمتغير

ً
ط
ّ
والسورية، ُمسل

ينما يختي  انعكاسات تلك الديناميكيات عل تعبئة النساء من أجل المساواة والقانونية واالجتماعية، ب

: برغم  ي هذا اإلصدار الخاص فيما يلي
 
ي تم التوصل لها ف

والحقوق. ويمكننا إيجاز الخالصة الرئيسية الت 

ي تحدد 
ي أعقا المحرز التقدم  مدىتعقيد وتعدد أبعاد الديناميكيات الت 

 
ي للنساء ف

ي الواقع المعيش 
 
ب ف

ي المنطقة. وعالوة عل  الثورات
 
ي درجة الوعي بقضايا الجندر ف

 
العربية؛ إال إنه يوجد ارتفاع ملحوظ ف

ي هذا اإلصدار تؤكد عل أن المشاركة السياسية واالجتماعية للنساء منذ 
 
ذلك، فإن األوراق البحثية ف

ي المستقبل. قد أنتجت بالفعل خطابات وأدوات جديدة من شأنها خلق فرص أكي  ل الثورات
 
 لتغيير ف

 

 

 

ق األوسط وشمال أفريقيا  ؛خطابات الجندر  ؛المجال العام ؛النساء  وسوم:   العربية الثورات ؛الش 

 

 

ي العلوم االجتماعية باعتبارها خاضعة بشكل كبير لألدوار الجندرية األبوية
 
ق األوسط وشمال أفريقيا ف  ،ترسخت منطقة الش 

ي تعتمد عل األعراف االجتماعية والدينية التقييدية، 
ذلك، وبشكل  رغم 1تحظ  بدعم األنظمة السياسية السلطوية. و الت 

قية؛  ي مقابل الثقافة الش 
 
بعض الباحثير  عل الطبيعة المعقدة للمعايير  أكد يتجاوز الثنائية الكالسيكية: الثقافة الغربية ف

ق األوسط  ي منطقة الش 
 
وشمال أفريقيا. وبينما تتحدى تلك الجهود التعميم التقليدي الواسع بشأن سياسات الجندرية ف
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ي مختلف أنحاء البلدان العربية،  جندر ال
 
؛ فإنها تؤكد عل التنوع والتعقيد ف ي اإلسالمي ي العالم العرب 

 
وشائج الروابط القائمة  وكذا ف

شير الجهود البحثية مؤخًرا  2ك المتعلقة باختالف األجيال. بير  العوامل االقتصادية والسياسية والجغرافية والدينية وكذل
ُ
وت

ي الظروف الثقافية والسياسية واالقتصادية عل بنية األدوار والمعايير الجندرية 
 
ات المستمرة ف ي تؤثر بها التغيير

إل الكيفية الت 

ي المنطقة. 
 
ي تخضع بها بنية تلك 3ف

ط الضوء عل الكيفية الت 
ّ
سل
ُ
ي الوقت ذاته، ت

 
األدوار والمعايير الجندرية للتحدي المستمر  وف

 Gender)والتفاوض عليها عي  السلوك اليومي لألفراد العرب؛ بما ُيسفر عن فرضيات جديدة مشكلة للعالقات الجندرية 

)politics  .4ربما تنافس القوالب التقليدية السائدة 

 
ً
ي مجال الفرضيات المشكلة العالقات العربية باعتبارها نقط الثوراتالضوء عل  ُسلط عن ذلك، فضل

 
ة تحول رئيسية ف

ي المنطقة. 
 
ي التعبئة السياسية واالجتماعية أثناء وبعد  فبانخراطهنالجندرية ف

 
النساء العربيات  نجحت، الثوراتالملحوظ ف

ا من األهلية، وتحدي المعايير الجندرية 
ً
ي اكتسابهن مزيد

 
ي المجال العام؛ األمر الذي ساهم ف

 
ي احتالل مساحات أوسع ف

 
ف

سخ القائم عل ال المناقشات العامة حول القضايا القانونية  وقيادة، جندر األبوية، وخرق الصمت المحيط بالعنف المي 

ات جانب  إلواالجتماعية،  ايدة للنساء، باإلضافة إل التغيير  
دفع الحدود المألوفة لألنثوية التقليدية. وقد أدت المشاركة المي 

ي العديد من البلدان العربية، -االجتماعية
 
ي األدوار الجندرية ف

 
ات ف ي أعقبت االنتفاضات، إل تغيير

االقتصادية والسياسية الت 

ي العديد من قضايا النساء والجندر. ا ت ، وتحّوال جندر ورفع درجة الوعي بقضايا ال
 
 5لخطاب ف

لمن جهة أخرى 
ّ
ي ارتكاب أشكال متنوعة من العنف القائم عل  مث

 
األفراد أو  جانب، سواء من الجندر االرتفاع الملحوظ ف

ا إّبان 
ً
ا بارز

ً
ي أعقابها. وقد  الثوراتسلطات الدولة، موضوع

 
ًما معاكًسا العديد من الباحثير  ذلك العنف باعتباره هجو  وصفوف

ويتماس  هذا التنظير مع التنظير حول  6ضد استطاعة النساء احتالل مساحات جديدة وتهديدهن األدوار الجندرية األبوية. 

ة»
ّ
ي يأي أن الرجول «الرجولية الهش

 
ا اجتماعًيا ومصادقة مستمرة»ة تغدو ف

ً
ة تتطلب إثبات

ّ
وهو ما يربط عدوانية  7،«حالة هش

ي 
ي ذلك العنف ضد النساء اللواب 

 
الرجال بتهديد الرجولية، ومن ثم خلق رد فعل عنيف يتخذ شكل عقوبات اجتماعية، بما ف

يتحدين القوالب الجندرية النمطية أو يهددن الوضع القائم لألدوار الجندرية؛ بغرض الحفاظ عل أو إعادة تأسيس امتياز 

 8الرجال. 

ي لمنظور، يعتمد هذا اإلصدار الخاص من من هذا ا ي  رواق عرب 
 
اض أن الفرضيات المشكلة للعالقات الجندرية ف عل افي 

ق األوسط وشمال أفريقيا قد مّرت، منذ انتفاضات  ، بمرحلة تفاوض وإعادة هيكلة أسفرت عن العديد من 2011منطقة الش 

ي هذا اإلصدار تناول عدة أمثلة المكتسبات الجوهرية عل صعيد كال من الخطاب والممارسة. 
 
ي هذا اإلطار، استهدفنا ف

 
وف

ي تلك الفرضيات حول 
 
ات المتنوعة ومتعددة المستويات ف الرئيسية لتلك المكتسبات مع تأمل إل أي مدى قادت التغيير

ي أعقبت االنتفاضات العربية، 
 جندر بال متصلة أو تكبد خسائر /أو ظهور تحديات و/حراز مكاسب وإل العالقات الجندرية، الت 

ي المنطقة. 
 
 وحقوق النساء ف

ي المجال 
 
ي مشاركة المرأة العربية ف

 
ي نشتبك معها، من خالل تأملها ف

ي أبو زيد إطاًرا عاًما لألسئلة الرئيسية الت 
م ريم عوب 

ّ
قد
ُ
ت

اد األخير  ة ش  ي مراجعتها لكتاب منير
 
ي وبعدهنساء ثائرات: أثناء الربي»العام أثناء وبعد االنتفاضات، وذلك ف  وتوضح. «ع العرب 

ي نشاطهن المتعلق 
 
م وجهات نظر جادة وأصيلة للصور المتعددة ألهلية النساء العربيات ف

ّ
ي مراجعتها للكتاب كيف ُيقد

 
أبو زيد ف

ي السائد  ل الكتاب شدية مضادة للمنظور األكاديمي الغرب 
ّ
بالتعبئة من أجل الديمقراطية والعدالة االجتماعية والحقوق. وُيمث

ي المجال العام، ب
 
ي من التمثيل،  إلشأن حضور النساء العربيات ف

 
ي لم تحظ بالقدر الكاف

جانب إبرازه العديد من األصوات الت 

ي تم إغفال 
سواء من الناشطات والممارسات وصانعات األفالم والطالبات والفنانات، والعديد من النساء األخريات اللواب 

ي مختلف أنحاء المنطقة. و 
 
الكتاب عل تجاوز الفهم الضيق للمشاركة  قدرةاختتمت أبو زيد مراجعتها بالتشديد عل تجارب  هن ف

ي أعمال االحتجاج والتعبئة أثناء االنتفاضات، 
 
باعتبارها  2011الضوء عل إشكالية تصوير  وتسليطهالسياسية للنساء العربيات ف
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ي وأهمية نشاطي
ي سياقها لحظة غير مسبوقة للحراك، بينما وضع آليات ومعاب 

 
ي يتسم بالتعقيد  ،ة النساء ف

ي ظل واقع معيش 
 
ف

 والتقييد. 

، يُ  لوع ي والمؤسشي
ي مقاله  ناقشمستوى االشتباك مع قضايا النساء عل المستويير  القانوب 

 
يف ف سياسة »محمد رص 

كيف أسفرت الطبيعة الهجينة للنظام السياسي  «النوع والمرونة السلطوية: نظام الكوتا النسائية بالمغرب كآلية لدعم النظام

ي المؤسسات المنتخبة، 
 
الية، كان من شأنها توسيع نطاق فرص التمكير  السياسي للنساء ف للمملكة المغربية عن إصالحات ليي 

ي هذا اإلطار،  دون أن يفقد النظام حصانته أمام
 
يف العديد من اإلصالحات الدستو  فحصالديمقراطية األصيلة. وف ي رص 

 
رية ف

وع فيها كاستجابة لالنتفاضات ُمركًزا المغرب،  ي تم الش 
ي ذلك تلك اإلصالحات الت 

 
بشكل خاص عل نظام الكوتا النسائية، بما ف

 
ً
م تحليل

ّ
ي العربية. وُيقد

 
ي المقال الضوء عل  تحقيق لمدى إسهام تلك اإلصالحات ف

ي لصالح تمكير  النساء. كما ُيلق 
تغيير حقيق 

ي المؤسسات السياسية. دور الحركة النس
 
ي المنارصة والحشد من أجل أجندة نسوية تتعلق بحضور النساء ف

 
ائية المغربية ف

ص الورقة إل أنه برغم تزايد أعداد النساء المنتخبات 
ُ
؛ بوتخل ي . إال أنه مجلس النواب المغرب  ي

لم يتم إنجاز تمكير  سياسي حقيق 

يف، بات نظا ا لتقدير رص 
ً
النظام للحفاظ عل هيمنته من خالل  يوظفها م الكوتا النسائية، أداة عل النقيض من ذلك، وفق

 سياسات المحسوبية والمواالة الحزبية. 

ي تشييد قومية مجندرة جديدة، 
 
حلل ريكاردا أميلينج دور وسائل اإلعالم الخاضعة لسيطرة الدولة ف

ُ
عل مستوى الخطاب، ت

ي 
 
. ف ي ظل نظام الرئيس المضي عبد الفتاح السيشي

 
ناء الجماعة القومية من خالل رهاب المثلية الجنسية بير  ب»مقالها ف

ط أميلينج الضوء عل كيف «2017عام « لقضية علم قوس قزح»العامة: تحليل خطاب التغطية اإلعالمية المضية 
ّ
سل
ُ
ية ت

ي عي  تغطيتها لقضية علم قوس قزح اختالق
 
عية عل من أج ؛وسائل اإلعالم المضية حالة من الذعر األخالف ل إضفاء الش 

لت النظام من خالل دعمه لقومية مجندرة. وُيوضح المقال كيف 
ّ
 ،بشكل ممنهج ،وسائل اإلعالم الخاضعة لسيطرة الدولةمث

ي شنتها الدولة عل مجتمع الميم
ي الميل الجنشي والعابرات -جزًء من الحملة العدوانية الت  عير  )المثليات والمثليير  ومزدوج 

هم من أصحاب الهويات غير المعيارية(، والعابرين والك ا لألمة المضية  إذ وير وغير
ً
صورت المثليير  جنسًيا باعتبارهم تهديد

ي أعقاب قضية قوس قزح، 
 
ص المقال إل أن تغطية وسائل اإلعالم ف

ُ
وجزًء من المساعي الغربية لفرض أجندة سياسية. وخل

ا واعًيا تم استخدامه لدعم شدية
ً
عية جديدة تستند إل الخطاب القومي  كانت بمثابة تكتيك

ي تكتنف بنائه لش 
النظام الت 

وما أعقبها من  2011ثورة  بسببالمجندر. وباستخدام ذلك الخطاب، استهدف النظام استعادة النظام األبوي الذي تزعزع 

. بشكل عام، كان تعزيز مشاعر الخوف والجزع والتهديد بير  المض -تعبئة لنشطاء مجتمع الميم اتيجية عير  يير  بمثابة اسي 

ي تعزيز هيمنة واستقرار النظام 
 
ا ومدافًعا عن الهوية القومية األخالقية؛ ومن ثم ساهمت ف

ً
صورت نظام السيشي باعتباره منقذ

ي أعقاب 
 
 . 2013السلطوي ف

ي مض ما بعد لوبالنظر بشكل خاص 
 
ي مقالها 2011لتعبئة ضد العنف الجنشي ف

 
ك النسوي الحرا»؛ تجادل هند أحمد زكي ف

ي مض 
 
  2011بأن ثورة  «2021-2011الجديد ضد العنف الجنشي ف

ً
لت مجال

ّ
ى أتاحت إنتاج أدوات قد مث  مادًيا وشدية كي 

ح كيف سمحت الثورة بخلق مساحات حركة للناشطات النسويات الجديدات  وخطابات جديدة لحركة نسوية واسعة. كما تش 

اح أجن ي اقي 
 
ي نجحن ف

ي هذا اإلطار، يتناول المقال ثالث مراحل للحركة والمتنوعات اللواب 
 
دة نسوية أصيلة وأكير راديكالية. وف

ي أعقاب توقف نشاط العديد من 2011، وحركة ما بعد 2011النسوية المضية: حركة ما قبل 
 
ي ظهرت مؤخًرا ف

، والحركة الت 

نتائج المستقبلية لتلك الرؤى النسوية . وينتهي المقال بسؤال مفتوح بشأن ال2013المجموعات النسوية بعد انقالب 

، وبشكل قاطع،  ي ظل هذه البيئة السياسية القمعية. مع ذلك، وبغض النظر عن تلك النتائج؛ تصور زكي
 
المتعددة، السيما ف

ي تمكنت الحركة النسوية من خاللها، مع  2011ثورة 
باعتبارها لحظة فتحت مساحات جديدة أمام الحراك النسوي، والت 

ي مضالوافدا
 
مع اعتمادها أدوات وخطابات جديدة  ت الجديدات عل الحركة، من وضع قضايا النساء عل أجندة الرأي العام ف
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ي مض؛ ومن ثم، ُيعد الحراك النسوي 
 
ل مرحلة جديدة من العمل النسوي ف

ّ
للتعبئة. واختتمت زكي بأن الحراك الجديد ُيمث

ي ال يمكن القضاء عليها بسهولةالجديد أحد أهم مكتسبات االنتفاضة المضية 
 . الت 

ي مقالتها و
 
ي مض»ف

 
ي قوانير  األحوال الشخصية لألقباط األورثوذكس ف

 
، «تراتبيات متشابكة: تقاطعية الدين والجندر ف

 
ً
، والذي تطرح مارينا سمير سؤال ي

د لألحوال الشخصية مدب  ي موحَّ
 مهًما يتعلق بالخطاب الكامن وراء الحشد من أجل قانون مدب 

احه من  ي  جانبتم اقي 
 
ي مض ف

 
. ويناقش المقال، عي  توظيفه منظوًرا نسوًيا تقاطعًيا، إل أي مدى 2021ناشطات نسويات ف

ي مض. وهو ينخرط مع تلك المسألة باستخدام 
 
يعكس هذا المطلب االعتبارات الخاصة بالسياق المعقد للنساء القبطيات ف

 ، ي
ي سمير  إذ نهج االستعراض التاريخ 

لق 
ُ
يعات األحوال الشخصية ت الضوء عل المحطات التاريخية الرئيسية لصياغة تش 

ي تلك لألقباط. 
 
ح سمير التأمل ف

ي ساهمت  وتقي 
المحطات الرئيسية مع تحليل توازنات القوى بير  مختلف الجهات الفاعلة الت 

ي ذلك الدولة المضية والكنيسة القبطية األرثوذكسي
 
يعات، بما ف ي صياغة تلك التش 

 
 ف

ً
عل ذلك، تكشف الورقة عن  ة. عالوة

ي ذلك الهوية الدينية والجندر. وتنطلق 
 
ي تحدد موقع المرأة القبطية من السلطة، بما ف

اتبيات االجتماعية ذات الصلة والت  الي 

ل مسئو  هن عل تحمُّ مة مفادها أن الموقع الديناميكي للنساء القبطيات داخل األقلية المسيحية ُيجي 
َّ
لية تمثيل سمير من ُمسل

مجموعتهن الدينية، ويجعلهن أكير عرضة للفحص الدقيق داخل الطائفة القبطية فيما يتعلق بسلوكهن وأجسادهن وأنماط 

ي لقوانير  األحوال الشخصية يتم بمعزل عن القواعد 
اح لإلصالح القانوب  صت سمير إل أن أي اقي 

ُ
ي هذا اإلطار، خل

 
معيشتهن. ف

، باعتبارها أقلية مضطهدة، ال ُيعد خطاًبا مالئًما لتعبئة النساء القبطيات تجاه الخاصة بالطائفة القبطية ووا ي
قعها المعيش 

ي    ع أكير تقدمية.   تش 

ي مرحلة ما بعد 
 
ي المنق  ف

 
ي 2011وباالنتقال إل السياق السوري؛ تناقش هبة الحامض قضية الحراك النسوي ف

 
، وذلك ف

: الض  »مقالها  ي المنق 
 
ي ف

ي مأسسة الحراك المدب 
 
ي حالة الناشطات السوريات ف

 
ي ف

ورة، وتطوير الكفاءة المهنية، والفضاء الذاب 

  ،عل كال من المستويير  الفردي والتنظيمي وتفحص الحامض، . «برلير  
ً
للتعبئة من أجل  ديناميكيات المأسسة باعتبارها أداة

ط المقال الضوء عل تسمح للنشطاء بمواصلة نشاطهم والحفاظ عل الروابط مع بلدو القضية السورية، 
ّ
هم األم. كما ُيسل

ي الحميم؛ 
، وهو خلق مساحات للتضامن والتفاعل العاطق  ي المنق 

 
جانب رئيشي آخر من جوانب تنظيم المجموعات النسائية ف

ي بيئة آمنة توفر لهن التعاطف والمؤازرة. 
 
ن الناشطات السوريات من مشاركة قصصهن الشخصية ومشاعرهن الثقيلة ف

ّ
بما ُيمك

عة إل مأسسة الحركات االجتماعية، باعتبارها اتجاهً  عزل ليؤدي  وفيما تشتبك الدراسة مع وجهات النظر النظرية الناقدة للي  

ق األوسط  قواعدها تلك الحركات عن  ي الش 
 
الشعبية؛ فإنها تشدد عل كيف أن تعقيد السياق الذي تنشط فيها تلك الحركات ف

ي أعقاب االنتفاضات العربية، 
 
ي المنق  بمثابة بوابة تساعد عل إبقاء الحركات ف

 
ي الحالة السورية، جعل من المأسسة ف

 
السيما ف

اح العديد من  ضعل قيد الحياة، برغم فقدان قواعدها الشعبية نتيجة الُبعد عن الوطن. واختتمت الحام دراستها باقي 

ي ذلك دراسة آليات الت
 
ي المستقبل، بما ف

 
ي يلجأ إليها الناشطات السوريات/النشطاء المسارات المهمة للبحث ف

ف الت  كيُّ

ي السوريون للتعامل مع مشاعر الذنب، وال
نفشي محتمل لممارسة نشاطهن/نشاطهم عي   آثر  سلطت عليها الضوء باعتبارها ت 

.  عنها وظائف مهنية يتقاضون  ي المنق 
 
 أجوًرا ف

 . ي ي العالم العرب 
 
ي هذا اإلصدار الخاص عل تعقيد وتعدد أبعاد القضايا الجندرية ف

 
ا، تؤكد قراءة المقاالت المنشورة ف ً وأخير

ي ظروف 
 
وتجعل هذه القراءة التوصل إل خالصة شاملة حول ما إذا كانت االنتفاضات العربية قد أدت إل تحسينات ملموسة ف

ي المنطقة. النساء أمًرا بعيد المنال. مع ذ
 
ي الفرضيات المشكلة للعالقات الجندرية ف

 
ات ف ط المقاالت الضوء عل التغيير

ّ
سل
ُ
لك، ت

ا من النساء ونشطاء مجتمع الميم 
ً
ي تعبئة جمهور أوسع وأكير تنوع

 
ات ف ، وظهور خطابات  –وقد انعكست تلك التغيير عير 

ديدة للتشبيك والتعبئة من أجل حقوق النساء والمساواة، تتعلق بالعديد من قضايا النساء والجندر، وتطوير أدوات ج أصيلة

يعات المتعلقة بحقوق النساء. ورغم أنه ال  وخلق مساحات جديدة تسمح للنساء بمواصلة نضالهن ونشاطهن، وتغيير التش 

ي االعتبار البيئة السياسية شديدة الق
 
ي مختلف يزل مبكًرا تحديد ألين ستقودنا تلك المكتسبات، السيما مع األخذ ف

 
معية ف
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ا وأكير 
ً
ّ بالفعل أن تلك المكتسبات توفر فرًصا للنساء ولحركات نسوية جديدة أوسع نطاق أنحاء المنطقة؛ إال أنه من الجلي

لفة المرتفعة. 
ُ
 راديكالية لديها القدرة عل إنجاز التغيير رغم الك

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي مجال علم النفسباحثه ما بعد الدكتوراه بجامعة هي  خلود صابر بركات
 
تركز أبحاثها  ،لوفن، بلجيكا، واستشارية نسوية ف

ي المنطقة  المعاناةتسييس/جندرة قضايا الصدمات النفسية، و عل موضوعات 
 
والمقاومة والصحة النفسية لدى النساء ف

ي السياقير  المضي والسوري بعد 
 
 العربية.  الثوراتالعربية، وبشكل خاص ف

 

 

 

ي 
ي هذا المقال كتب ف  ية لرواق عرب 

 األصل باللغة االنجلير 
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