
  

 
 

 
 
 

في منطقة الشرق األوسط و شمال افریقیا  النساء  
 التجمع السلمي في حق الو 

 

من ساحة ا�حر�ة �� تو�س، إ�� ميدان التحر�ر �� مصر، إ�� ساحة الساعة �� حمص، إ�� ساحة اللؤلؤة ��  

ب��وت،    �� الشهداء  وساحة  العر�ية،  البحر�ن،  العواصم  تطالب و�ل  واحتجاجات  مظاهرات  خرجت 

ما بتحرق.. بيحرق    بالتغي�� وا�خ�� وا�حر�ة والعدالة االجتماعية. و�� السودان هتفت آالء صا�ح "الطلقة

 بنساء س�ات الزول، حبو��ي كنداكة"، لتالق��ا الفلسطينيات #الطالعات لت
ّ

قلن "ال وجود لوطن حّر إال

السل�ي، و�عّرضن �سبب  أحرار".   بالتجمع  املظاهرات ومارسهن حقهن  بقيادة هذه  �ساء عر�يات شاركن 

 ذلك ل�ل أش�ال القمع واالضطهاد والعنف.  

ال  �� ة 
ٔ
املرا مح�حق  السل�ي  ثمان    يتجمع  العاملي   رئيسيةدولية    وثائقبموجب  اإلعالن  اإل�سان:    �حقوق 

) والعهد الدو��  21) والعهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية (املادة  20�حقوق اإل�سان (املادة  

التمي��   أش�اليع ) واتفاقية القضاء ع�� جم 8ا�خاص با�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (املادة 

(املادة   ة 
ٔ
املرا (املادة  7ضد  العنصري  التمي��  ش�ال 

ٔ
ا جميع  ع��  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  واتفاقية  5)   (

  ) واإلعالن ا�خاص باملدافع�ن 15) واتفاقية حقوق الطفل (املادة  29حقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة (املادة  

اإلقليمية مثل االتفاقية األورو�ية �حماية حقوق اإل�سان    ). املعاهدات12و    5عن حقوق اإل�سان (املادتان  

) وامليثاق األفر�قي  11) وامليثاق األفر�قي �حقوق اإل�سان والشعوب (املادة  11وا�حر�ات األساسية (املادة  

(املادة   الطفل  ورفاهية  (ًاملادة  8�حقوق  اإل�سان  �حقوق  العر�ي  وامليثاق  االتفاقية 28)  تح�ي  كما   ،(

(املادة  األمر�ك اإل�سان  �حقوق  العمل  15ية  منظمة  اتفاقية   �� يضا 
ٔ
ا مح�ي  ا�حق  هذا  التجمع.  حر�ة   (

ن ا�حر�ة النقابية وحماية حق
ٔ
  .1 )87التنظيم (رقم  الدولية �شا

مسألةغ��       أّن 
ً
أيضا �ستد��  تقاطعية،  مسألة   �� للنساء،  ا�جمعيات  و�ت�و�ن  السل�ي  بالتجمع  ا�حق 

 
ً
، والناشطات خاصة

ً
يعود الفهم النسوي املعاصر ملصط�ح  . و مناقشة التمي�� الذي تتعّرض لھ النساء عامة

لعرق النقدية عندما صاغت املناضلة األمر�كية والعاملة الرائدة �� مجال نظر�ة ا  1989"التقاطعية" لسنة  

"كيم���� و�ليامز كر�نشو" هذا املصط�ح لوصف وتحليل تجارب االضطهاد والتمي�� الفر�دة واملتنوعة ال�ي  

"النسو�ة   ع��   
ً
ردا التقاطعية"  و"النسو�ة  "التقاطعية"  مفهوم  �ان  أمر��ا.   �� السود  النساء  لها  تتعرض 

 
1 https://www.icnl.org/wp-content/uploads/TOOLKIT-ONU-Mo.pdf 
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األمر��ي الغر�ي  الفكر  ع��  ُمهيمنة  �انت  ال�ي  من    البيضاء"  البيض  النساء  تجارب  ع��  فقط  ركز 
ُ
ت وال�ي 

 تجارب النساء من با�� األعراق وا�خلفيات والطبقات االجتماعية. من 
ً
 الطبقة املتوسطة متجاهلة

املن�جية ع�� تجارب   القمع واالضطهاد  ُنظم  ؤثر 
ُ
ت إ�� كيف  ُ�ش��  التقاطعية"  "النسو�ة  هنا فإن مصط�ح 

 لتقاطع ع
ً
وامل مختلفة �ا�جندر والعرق والطبقة االجتماعية والدين واألصل الوط�ي  النساء املتنوعة وفقا

 .2يواإلعاقة واملستوى التعلي�ي والتوجھ ا�جن�ى

 لفهم  
ً
ا�حاصلة �حق النساء بالتجّمع السل�ي، ال بّد من النظر إ�� العنف املب�ي ع�� أساس   االن��ا�اتإذا

لهذ ممارس��ن  خالل  النساء  لھ  تتعّرض  الذي  بمواز�ن النوع   
ً
مباشرة متعلق  هيك��  عنف  بوصفھ  ا�حق  ا 

قضية التقاطعية عند    واالقتصادية والسياسية ب�ن الرجال والنساء. و�التا��، فإن ٕادراج  القوى االجتماعية

ن هو�ات النساء ليست فئات منفصلة، ولك��ا 
ٔ
طرح مسألة ا�حق بالتجمع السل�ي للنساء �� مهمة إلثبات ا

 
ً
تتقاط  بدال �� منطقة �الشرق األوسط  من ذلك  النساء  امرأة بطر�قة مختلفة. و�� حالة  لتؤثر ع�� �ل  ع 

 من التمي�� تتشاركها النساء �� املنطقة.   يوشمال إفر�قيا، تلتق 
ً
 هذه التقاطعات لتشكيل أنماطا

تأث��،   ذات  عوامل  عدة  وفهم  تحليل  من  بد  ال  للنساء،  السل�ي  بالتجمع  ا�حق  مسألة  كثقافة فلمقار�ة 

    لتمي�� والعنف املتأصلة �� مجتمعاتنا.ا
ً
فالعنف والتمي�� ضد النساء املشار�ات باالحتجاجات يبدأ غالبا

قبل نزولهن إ�� الشارع. فما إن يبدين رغب��ن بذلك ح�ى تواجهن بالقمع من قبل األهل، أو الوصم حيث  

املن�ل"  �� "النساء م�ا��ن  للنساء" وأن  "الشارع ليس  ليس �غر�ب عن مجتمعات  �عت�� ا�جتمع أن  . وهذا 

 إقصاء النساء عن املساحات العاّمة. 
ً
 ذ�ور�ة تحاول دائما

ولفظية وتنمّر و�ساءات.    ،وجنسيةأما �� الشارع فالعنف يتمادى ليتحول إ�� تحّرش واعتداءات جسدية  

 هو توّرط السلطات األمنية �ش�ل مباشر ع�� اعتداءات    االن��ا�اتوما �عّزز هذه  
ً
يمارسها رجال األمن،  غالبا

 عن االعتداءات ال�ي يقوم ��ا مدنيون بحق املتظاهرات.   يأو �ش�ل غ�� مباشر ع�� التغا�ى

إطار �شرت    نحتجمشروع    ��   ،
ً
مؤخرا املدنية  واملشاركة  اإل�سان  �حقوق  هيومينا  منظمة  نفذتھ  الذي 

املظاهرات    �� مشارك��ن  خالل  ان��ا�ات  من  لھ  �عّرضن  ما  ترو�ن  لبنانيات  لنساء  شهادات  املنظمة 

ح�ى اليوم. أضاءت الشهادات ع�� العنف "التقليدي" الذي نواجهھ �� الساحات    ٢٠١٩من    واالحتجاجات

طت الضوء ع�� أنواع "مبتكرة" من العنف تمارسھ السلطات ع�� النساء،  كنساء.  
ّ
 سل

ً
  كتعنيف لك��ا أيضا

 أمام أع��ن ل��هي��ن والتسّبب بإحجامهن عن املشاركة.  نأبنا��

 آخر من االن��ا�ات ال�ي تتعّرض لها النساء �� الساحات عرضتھ املنظمة وهو الوصاية ال�ي تمارس 
ً
شكال

 ما �عتقد الع��  
ً
 للنساء رجل  النساء �� الساحات. وغالبا

ً
الذي يمارس هذه الوصاية أنھ بذلك يقدم خدمة

 
2 https://www.jadaliyya.com/Details/36423 
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 عالية. لكن �� ا�حقيقة هذا النوع من املمارسات أصلھ واحد، أن هذا ال
ً
�� قرارة نفسھ    رجل ويعّ�� عن أخالقا

ذما �ان من املسموح للنساء املشاركة  هو وليست للنساء، وأّنھ هو من يقّرر إ  والشارع لھ�عت�� أن الساحة  

واملظاهرات أم ال، وأّنھ هو من يحدد هامش وحدود تحّرك النساء �� الساحات. وذلك ليس    االحتجاجات�� 

 ألّنھ �عّ�� عن منظومة تحرص أن تبقى مسيطرة ع�� املساحات والفضاءات العامة و�ستث�ي النساء 
ً
مستغر�ا

م يفصل   
ً
جدا رفيع  خيط  ي�ون  و�ستبعدهن.  أن  و��ن  املظاهرات  خالل  النساء  ع��  الرجال  وصاية  ب�ن  ا 

والقوى   العالقات  ديناميات  يفهم  وأن  الشارع   �� النساء  لوجود   
ً
متقبال النسو�ة  ل�حركة  الرجل/ا�حليف 

أن   الذكر/ا�حليف  م 
ّ
يتعل أن  ب 

ّ
يتطل هذا  لكن  وم�جعة.  وآمنة  حامية  بيئة  بخلق  املساهمة  إ��  فيس�� 

 عن ممارسة الفلشبة (   ينصت إ�� النساء
ً
) عل��ن، أو  mansplainingو�فهم األمور من وجهة نظرهن، عوضا

  �� وما  ا�جيدة  النسو�ة   �� ومن  النسو�ة   �� ما  لشرح  �عضهم  يذهب  الذين  الرجال،  بفلسفة  �عرف  ما 

كنساء استخدامها  علينا  ال�ي  والتكتي�ات  كمشاركتنااألدوات  أخرى  بقضايا   
ً
مرورا لغتنا،  من  بدًء  فب    ، 

 إ�� حر�اتنا ا�جسدية وا�جنسية. 
ً
 املظاهرات، وصوال

 إ��   
ً
ا�حديث عن العوامل املؤثرة �� مشاركة النساء و�� ممارس��ن �حقهن بالتجمع السل�ي، تطول. إضافة

حيث   التار�خية  العوامل  ذكر  يمكن  سبق  قبل    إنھما  من  والسياسات  الهيا�ل  وضع  تم  التار�خ،  مر  ع�� 

وال�ي �� �� الغالب ذات طا�ع أبوي �و��ا تقوم ع�� العالقات الهرمية ال��اتبية املبنية  ا�جماعات املهيمنة  

الراعية والضامنة   القانونية  الدامجة والتمي��ية، وغياب األطر  التسلط وا�خضوع، والسياسات غ��  ع�� 

 ساء.  بحق النوالعنف    االن��ا�اتلهذا ا�حق ع�� املستو�ات الوطنية، وا�عدام مساءلة مرتك�ي 

بتحليل ومقار�ة �ل حق من   نبدأ  املد�ي، أن  �� الشأن  العامالت والناشطات  لكن ذلك يتطلب منا، نحن 

 كيف نصل إ�� فضاءات آمنة ومساحات و�يئات  
ً
ر سو�ا

ّ
حقوق اإل�سان من زاو�ة �سو�ة تقاطعية، وأن نفك

 .  نمواتية �ستطيع النساء ف��ا ممارسة �امل حقوقه

احات والشارع ألسباب كث��ة، م��ا ألننا نحن مواطنات، وشر��ات �� صناعة التغي��  كنساء، نن�ل إ�� الس 

�ساء،   إلننا  وم��ا،  واالجتما��.  مطالبنا.    واالحتجاجالسيا�ىي  ورفع  قضايانا  ملناصرة  الوسائل  أحد  هو 

 ولنمتلك الصوت والقوة إلحداث التغي��، ال بد لنا أن نمتلك الشارع. 
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