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أواخر القرن الـ 19
أمريكا تجرم اإلجهاض وتداول املعلومات عن وسائل منع الحمل.

1907
سياسة عامة يف الواليات املتحدة األمريكية تتيح التعقيم القرسي للمرىض نفسًيا وجسدًيا.

 1920-1910
كرث من 30 والية يف الواليات املتحدة األمريكية. ترشيعات تتيح التعقيم القرسي يف أ

 1927
مؤتمر العامل األول للسكان الذي نظمته مارجريت سانجر يف جنيف، بحضور علماء من تخصصات مختلفة.

1929
أزمة الكساد العظيم، توزيع وسائل منع الحمل على الفقراء من خالل منظمات الرعاية االجتماعية.

بعد الحرب العاملية الثانية
بلورة أدبيات تفيد بأن التضخم السكاين أزمة تهدد بقاء البرشية.

1954
مؤتمر العامل الثاين للسكان يف روما.

1965
مؤتمــر العــامل الثالــث للســكان يف بلغــراد، وبدايــة خــروج موضــوع »الســكان« مــن نطــاق اهتمــام العلمــاء 

إىل نطــاق اهتمــام الحكومــات واملنظمــات الدوليــة.

أواخر الستينات
كــر جهــة دوليــة مانحــة تقــدم املســاعدات التقنيــة واملاليــة لدعــم برامــج تنظيــم  أصبحــت ال USAID أ

األرسة يف الــدول األقــل تنميــة.

السبعينات
- أصبحت ال UNFPA الوكالة األساسية متعددة الرشاكات املعنية بمجال "السكان"

.)WID( دفع النسويات األمريكيات الليراليات املشتغالت بالتنمية بنهج النساء يف التنمية -

1974
مؤتمر العامل للسكان يف بوخارست، حيُث بدأ الربط ما بني التضخم السكاين والتنمية.

الثمانينات
يكيــة وبدايــة  بدايــة تشــكيل إطــار العدالــة اإلنجابيــة مــن ِقَبــل النســويات امللونــات يف الواليــات املتحــدة األمر
تقديــم النقــد للسياســات الســكانية املتبعــة دولًيــا مــن قبــل نســويات الجنــوب العاملــي والنســويات امللونــات 

يف الشــمال.

1984
املؤتمر الدويل للسكان يف املكسيك، حيُث بدأ الرصاع حول الحق يف اإلجهاض على املستوى الدويل.

يطة الزمنية للقاهرة 94  الخر
السياق العاملي



مارس 1991
االجتماع التحضريي األول للقاهرة 94، وتحديد ستة مواضيع فرعية للمؤتمر.

مايو 1993
االجتمــاع التحضــريي الثــاين للقاهــرة 94، بحضــور قــوي ملنظمــات املجتمــع املــدين مــن كل بــالد العــامل، وتــم 

االتفــاق علــى هيــكل برنامــج عمــل املؤتمــر.

 1993
املؤتمر الدويل لحقوق اإلنسان بفيينا، وإقرار مبدأ عدم تجزئة حقوق اإلنسان.

يل 1994 أبر
االجتمــاع التحضــريي الثالــث للقاهــرة 94، الــذي شــهد ذروة الــرصاع مــا بــني النســويات والحلــف الديــي 
بقيــادة الفاتيــكان حــول لغــة برنامــج عمــل القاهــرة 94 فيما يتعلق بالحقوق والصحة الجنســية واإلنجابية.

سبتمرب 1994
املؤتمر الدويل للسكان والتنمية )القاهرة 94(. 

السياق املحلي

أواخر القرن الـ 19 
بداية الهجرة الكبرية من الريف للمدينة.

بداية القرن الـ 20
كيد سيطرتها على مجال "السكان" يف إطار حركة االستقالل الوطي. محاولة النخبة لتأ

ينات العرش
نشــطت الجمعيــات الخرييــة ويف قلبهــا النســويات األوائــل يف عمليــة "تحديــث/ مديَّنــة األمهات الفقريات" 

يفيــات واملدينيــات مــن خــالل نــرش وتطبيــع عــادات النظافــة الشــخصية والرتبية ورعايــة األطفال. الر

ينات أواخر العرش
النظر لرضورة السيطرة على هجرة العمال الصعايدة والنوبيني للمراكز الحرضية.

منتصف الثالثينات
بداية التعامل مع سكان مرص ككتلة متجانسة قابلة للمالحظة والتنظيم.

1937
انعقاد أول مؤتمر وطي عن "السكان" تحت عنوان "تحديد النسل". 

1954
يــة لبحــث بنيــة األرسة وحجمهــا املثــايل ولرصــد نمــاذج الســلوك االنجــايب بــني فئــات  تشــكيل لجنــة وزار

الشــعب املــرصي املختلفــة وقيــاس مــدى قبــول اســتخدام وســائل منــع الحمــل.

1965
تأسيس املجلس األعلى لتنظيم األرسة. 



أواخر السبعينات
اعرتاض ال USAID على املنظور التنموي املتبع يف السياسة السكانية املرصية وتدفع برامج تحديد نسل.  

 1977
- بدأت ماري أسعد خلق وتجمع معرفة مرتبطة بممارسة ختان اإلناث يف مرص.

- مولــت الـــ USAID للرنامــج املــرصي للتحكــم الســكاين القائــم باألســاس علــى االســتهداف املبارش للتحكم 
يف الخصوبة.

1981
مرص توقع على اتفاقية السيداو ملناهضة كافة أشكال التميزي ضد النساء.

منتصف الثمانينات
- إنشاء املجلس القومي للسكان. 

- بداية تأسيس منظمات مجتمع مدين نسوية مستقلة بعد تعديل قانون الجمعيات.
يقيــة للقضــاء علــى املمارســات التقليدية  - شــاركت جمعيــة القاهــرة لتنظيــم األرسة يف تأســيس اللجنــة األفر

الضــارة، ومقرهــا جينيــف وأديــس أبابــا، واللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث يف مرص.

أواخر الثمانينات
روجــت عيــادات وزارة الصحــة للوالــب  والــي كانــت تــأيت بدعــم كبــري مــن ال USAID، بعدمــا كانــت حبــوب 

منــع الحمــل هــي الوســيلة األكــرث اســتدخاًما بــني النســاء املرصيــات.

1992
انبثقــت مــن اللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث اللجنــة املرصيــة ملنــع املمارســات التقليديــة الضــارة 
بالنســاء واألطفــال كمنظمــة مســتقلة للســفر يف جميــع محافظــات مــرص والتوعيــة بــاألرضار املرتتبــة علــى 

ختــان اإلنــاث.

1993
بــدأت تحضــريات منظمــات املجتمــع املــدين املرصيــة للقاهــرة 94 مــن خــالل ورش عمــل محليــة بــدأت يف 

يــة يف القاهــرة . ية  تلتهــا ورش عمــل مركز محافظــة املنيــا يف صعيــد مــرص ومحافظــة اإلســكندر

1994
.)FGM Tak Force( تأسيس قوة عمل ختان اإلناث
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مقدمة
بمــرور 25 عاًمــا علــى املؤتمــر الــدويل للســكان والتنميــة الــذي أقيــم يف القاهــرة يف ســبتمر 1994، ومــع إقامــة قمــة 

نــريويب، يف الفــرتة مــا بــني 12-14 نوفمــر 2019 ملراجعــة وبحــث كيفيــة تحقيــق مخرجــات عمــل مؤتمــر القاهــرة 94 

يخيــة الفارقــة الــي أســهمت يف تشــكيل  يــارة املحطــات التار كــرة املكتوبــة ونحــاول ز بشــكل كامــل. ننبــش يف الذا

ــة  ــة الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابي ــخ حرك ي ــي ُتعــد لحظــًة مهمــة يف تار لحظــة مؤتمــر القاهــرة 94، وال

علــى املســتويني، العاملــي واملحلــي. فمؤتمــر القاهــرة هــو املوقــع األول الــذي اعــرُتف فيــه بالحقــوق اإلنجابيــة 

بصفتهــا حًقــا أصيــاًل ضمــن حقــوق اإلنســان، إضافــة إىل أنــه كان مســاحة لتســليط الضــوء علــى الرصاعــات 

الحــادة مــا بــني النســويات مــن ناحيــة والقــوى الدينيــة »األصوليــة« )اإلســالميني والفاتيــكان( مــن ناحيــٍة أخــرى، 

يــة التــرصف فيــه، وارتباطهــا بوضعهــن الطبقــي والعــريق  املرتبطــة بملكيــة النســاء ألجســادهن، وقدرتهــن علــى حر

ــه كان مــن أهــم  ــاء املؤتمــر وتحضريات ــة أثن ــة االجتماعي والجغــرايف. الوجــود القــوي للنســويات املنحــازات للعدال

العوامــل الــي أثــرت يف مخرجــات املؤتمــر. 

يــخ طويــل مــن سياســات ســكانية محليــة  مــا ُحِقــق يف القاهــرة 94 مل يكــن وليــد اللحظــة، بــل كان نتيجــة لتار

كــرث  ودوليــة ترمــي عــبء الفقــر علــى الفقــراء، وتــرى أجســاد النســاء -خاصــًة أولئــك الــاليت يقعــن يف مواقــع أ

امللونــات يف الواليــات املتحــدة  تهميًشــا- كوســيلة لتحقيــق أهدافهــا. فســواء كان التعقيــم القــرسي للنســاء 

يكيــة، أو برامــج تنظيــم األرسة الــي فرضتهــا الجهــات الدوليــة املانحــة علــى دول العــامل الثالــث، وكانــت  األمر

يقــة  غطــاًء النتهــاكاٍت عديــدة بحــق نســاء العــامل الثالــث، يظــل الهــدف واضًحــا: رســم وتخطيــط املجتمعــات بالطر

الــي تخــدم مصالــح بعينهــا، وتبقــي علــى امتيــازات دول الشــمال والطبقــات الحاكمــة الوطنيــة يف الجنــوب 

العاملــي. مل تقــف النســويات امللونــات أو نســويات الجنــوب العاملــي مكتوفــات األيــدي، بــل اســتطعن تشــكيل حركــة 

يــف »املبــادئ« الــي تتلــون بهــا السياســات الســكانية، وينتقــد  مبنيــة علــى خطــاب نســوي تقاطعــي، يكشــف ز

يــات أقــل  خطــاب النســويات الليراليــات الــاليت تعميهــن امتيازاتهــن عــن االنتهــاكات املرتكبــة بحــق نســاء أخر

ــات يف الشــمال العاملــي ونســويات الجنــوب العاملــي مــن طــرح موقــف نقــدي  ــاًزا. تمكنــت النســويات امللون امتي

مــن مبــدأ »الحــق يف االختيــار«، الــذي كان مهيمًنــا علــى حركــة الحقــوق اإلنجابيــة املطالبــة بتقنــني اإلجهــاض يف 

يكيــة، بتفكيكهــن للظــروف الــي ُيمــارس »االختيــار« فيهــا، مشــريات إىل الطبقــة والعــرق  الواليــات املتحــدة األمر

والسياســات االقتصاديــة والعوامــل الثقافيــة بصفتهــا عوامــل تضــع حــدوًدا لالختيــارات املُتاحــة أمــام النســاء.
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وبالنظــر إىل األثــر الــذي تركــه املؤتمــر يف واقعنــا املحلــي، يمكننــا رؤيتــه كنقطــة ذروة للعمــل علــى مناهضــة ختــان 

اإلنــاث، حيــُث أســهمت إقامــة املؤتمــر يف القاهــرة يف إتاحــة الفرصــة للنســويات املرصيــات مــن أجــل تنظيــم 

كــر قــدر  جهودهــن والتشــبيك مــع مجموعــات نســوية وتنمويــة أخــرى، لتوســيع شــبكة عملهــن، والوصــول إىل أ

يــزة حســني« على  ممكــن مــن النــاس خــارج القاهــرة وداخلهــا. فمنــذ الســبعينيات، أخــذت »مــاري أســعد« و»عز

عاتقيهمــا خلــق معرفــة مرتبطــة بختــان اإلنــاث وتجمعيهــا، مل تكــن هــذه املعرفــة معزولــة عــن النســاء املرصيــات، 

بــل كان حديثهــن وعملهــن مــع النســاء مــن خــالل أبحاثهــن هــو حجــر الزاويــة الــذي تراكمــت عليــه املجهــودات 

املبذولــة يف مــا بعــد. ونتيجــًة لذلــك، اســتطاعت »قــوة مناهضــة الختــان« )FGM Task Force( خلــق خطــاب 

نســوي تقاطعــي، يــرى األبعــاد املختلفــة ملمارســة الختــان، ويســتخدمه كمفتــاح لفهــم موقعيــة النســاء يف املجتمــع 

املــرصي، وقــراءة العنــف الواقــع علــى أجســاد النســاء مــن خاللــه، ويتطــور ويأخــذ أبعــاًدا جديــدة مــع اســتمرار 

القــوة يف الحركــة.

يف هــذا اإلطــار، يحــاول هــذا البحــث رصــد الــدور الــذي لعبتــه النســويات امللونــات ونســويات الجنــوب العاملــي 

والنســويات املرصيــات يف اشــتباكهن مــع السياســات الســكانية الــي تفرضهــا الــدول والهيئــات الدوليــة، وكيــف 

أســهم وجودهــن يف الكشــف عــن طبقيتهــا وأبويتهــا وعنرصيتهــا، ويف إعــادة توجيــه املســاحات الدوليــة لتكــون 

مســاحة لفــرض أجنداتهــن عــر التفــاوض، وذلــك بهــدف إعــادة توجيــه املــوارد إلشــباع احتياجــات النســاء األقــل 

امتيــاًزا يف مــا يتعلــق بحقوقهــن وصحتهــن اإلنجابيــة والجنســية. ويتخــذ البحــث مؤتمــر القاهــرة 94 كنقطــة 

يخيــة نســتطيع مــن خاللهــا رســم الخطــوط العريضــة للقــوى الدوليــة واملحليــة الــي تشــكل سياســات تؤثــر  تار

يــخ  يف حيواتنــا اليوميــة وترســم األطــر الــي باســتطاعتنا الحركــة فيهــا. فيمــا يحــاول البحــث رصــد جــزء مــن تار

يخيــة  السياســات الســكانية يف مــرص وارتباطهــا باألوضــاع السياســية وبتوجهــات الدولــة املرصيــة يف الحقــب التار

املختلفــة، وكيــف أثــرت هــذه التغــريات يف أوضــاع النســاء املرصيــات، الــي تســهم الطبقــة الــي ينتمــني إليهــا يف 

يقــة الــي اشــتبكت بهــا النســويات املرصيــات يف »املوجــات«  تشــكيل جــزء كبــري مــن واقعهــن كنســاء، ورؤيــة الطر

ــر يف  ــرك أث ــان يف مــرص مــن ت النســوية املختلفــة مــع السياســات الســكانية، وكيــف تمكنــت قــوة مناهضــة الخت

حيــوات النســاء مــن خــالل التنظيــم، واالنتشــار، وتشــكيل خطــاب يحــاول أن يفهــم توازنــات القــوى املرتبطــة 

بختــان اإلنــاث بصفتــه ممارســة اجتماعيــة ُمطبعــة ومقبولــة. 

يــخ الخطابــات واملصطلحــات واملفهومــات املرتبطــة بالحقوق  يعتمــد البحــث علــى أوراق بحثيــة وكتــب، تناقــش تار

والصحــة الجنســية واإلنجابيــة علــى املســتوى العاملــي، بدايــًة مــن مرحلــة مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، وصــواًل 
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يــخ والنظــر  ــا، ينبغــي الرجــوع للتار إىل القاهــرة 94. ورأينــا أنــه لفهــم األثــر الــذي تركــه مؤتمــر القاهــرة فينــا محلًي

ــا املحلــي، والنظــر إىل الظــروف املختلفــة  ألربعــة محــاور أساســية؛ أولهــا فهــم طبيعــة وشــكل األرسة مــن واقعن

الــي أثــرت يف بنيــة األرسة وعلــى موقــع النســاء فيهــا، ممــا أخذنــا  إىل محــور الثــاين: وهــو فهــم سياســات الدولــة 

يخيــة املختلفــة تجــاه »الســكان«، وكيــف تعاملــت تلــك السياســات  املرصيــة الوطنيــة الحديثــة يف الحقــب التار

مــع األرسة باعتبارهــا املوقــع األول الــذي يجــري إنفاذهــا مــن خاللــه، وألننــا معنيــات بفهــم الحركــة النســوية 

كحركــة سياســية تشــتبك مــع هــذه السياســات، تحدثنــا يف املحــور الثالــث عــن الطــرق الــي اشــتبكت بهــا الحركــة 

النســوية مــع السياســات الســكانية للدولــة، وكيــف تناولــت أهــداف الحركــة يف القــرن العرشيــن األرسة وأجســاد 

يخــي فهــم موقعيــة النســاء يف بــى الســلطة املختلفــة، وأثــر  النســاء، وأخــرًيا حاولنــا مــن خــالل هــذا الرصــد التار

هــذه الخطابــات يف محــورة حيــاة النســاء حــول أدوارهــن اإلنجابيــة/أدوار إعــادة اإلنتــاج ويف نفــس الوقــت 

ــة يف األصــل  ــة العظمــى مــن املصــادر مكتوب عزلهــن عــن اإلســهام يف صناعــة السياســات الــي تخصهــا. الغالبي

باإلنجلزييــة، ممــا كان يضعنــا طــوال مراحــل البحــث والكتابــة تحــت الشــعور باملســئولية تجــاه أي مــن املعلومــات 

الــي ســنمررها بالعربيــة، ولذلــك حاولنــا أن نغطــي املوضوعــات الــي نراهــا مهمــة لفهــم لحظــة القاهــرة 94.

بعــد االنتهــاء مــن كتابــة املســودة األخــرية مــن البحــث، مررنــاه علــى الدكتــورة عايــدة ســيف الدولــة ، وهــي إحــدى 

املؤسســات لقــوة مناهضــة ختــان اإلنــاث يف مــرص، وإحــدى النســويات املرصيــات الــاليت حــرضن مؤتمــر الــدويل 

للســكان والتنميــة يف القاهــرة 1994، ملراجعتــه وإلبــداء مالحظاتهــا علــى مــا اســتطعنا الوصول إليــه من معلومات 

مكتوبــة فيــه. كمــا مررنــاه علــى مجموعــة مــن النســويات1 املرصيــات املهتمــات بقضايــا العدالــة اإلنجابيــة يف مــرص، 

يقــة الــي تناولنــا بهــا املؤتمــر، وحــى يــرشن للنقــاط الــي تحتــاج إىل التطويــر يف كتاباتنــا، يف  لألخــذ بآرائهــن يف الطر

يــد مــن املهتمــات باملوضوعــات الــي يتناولهــا البحــث يف كتابتــه. محاولــة منــا إلرشاك املز

السياق العاملي
 تطــورت الخطابــات حــول التضخــم الســكاين يف فــرتة مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، بدايــًة مــن تقديمــه كمســألة 

تهــدد بقــاء البرشيــة، حيــُث اســتند حضــور مؤتمــر العــامل للســكان، الــذي أُقيــم يف رومــا ســنة 1954 واســتضافته 

يــة املالتوســية2 يف التعامــل مــع التضخــم الســكاين كســبب  يف دورتــه الثانيــة مدينــة  بلجــراد ســنة 1965، إىل النظر

يــادة نســب الفقــر، وكعائــق أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة الــي كانــت تتلخــص يف الحــد مــن الجــوع يف  أســايس لز

1 تسنيم حجاج، ساندي عبد املسيح، سما الرتيك، شريويت إبراهيم، فاطمة إمام، لبى درويش، مي بانقا، مي طراف، ندى وهبة. 
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العــامل3. أثنــاء تلــك الفــرتة، كانــت قــد تبلــورت أدبيــات كثــرية حــول التضخــم الســكاين، مفادهــا أن »عــدد ســكان 

العــامل ينمــو بوتــرية متســارعة« والخطــر املرتتــب علــى ذلــك هــو »خطــر املجاعــات الجماعيــة«4. وبنــاًء علــى ذلــك 

بــدأت الكثــري مــن الحكومــات تتعامــل مــع قضيــة التضخــم الُســكاين بصفتهــا قضيــة أمــن قومــي، ودعمــت برامــج 

تنظيــم األرسة الــي كانــت تقــوم علــى وضــع مســئولية الســيطرة علــى التضخــم الســكاين علــى عاتــق األفــراد 

مــن خــالل الرتويــج الســتخدام التكنولوجيــات الطبيــة للســيطرة علــى إنجابيــة النســاء باســتخدام وســائل منــع 

الحمــل، بــل والدفــع بهــا5. كانــت هــذه بدايــة خــروج موضــوع التضخــم الســكاين مــن نطــاق اهتمــام العلمــاء 

الســكانيني إىل نطــاق اهتمــام املجتمــع الــدويل6.

أضافــت  الوثيقــة الصــادرة عــن املؤتمــر الــدويل لحقــوق اإلنســان، الــذي أُقيــم يف طهــران ســنة 1968، بعــًدا 

جديــًدا إىل لخطــاب حــول التضخــم الُســكاين، فلقــد قدمــت الوثيقــة التضخــم الســكاين باعتبــاره مشــكلة عامليــة 

وجــب إيجــاد حلــول لهــا، ووصفتــه بأنــه عائــق أمــام تمتــع األفــراد، ذكــور وإنــاث، بجميــع حقوقهــم االقتصاديــة 

والسياســية واالجتماعيــة. ونصــت الوثيقــة علــى أن »النمــو الســكاين يمثــل عائًقــا كبــرًيا يف بعــض مناطــق العــامل 

أمــام النضــال ضــد الجــوع والفقــر«، ومــن ثــم، فهــو »يعــوق التحقيــق التــام لحقــوق اإلنســان«. وبالرغــم مــن 

إدمــاج لغــة حقــوق اإلنســان يف النقاشــات املرتبطــة بـ»أزمــة التضخــم الســكاين«، فــإن هيمنــة اآلليــات املالتوســية 

ــة »التحكــم الســكاين«، وذلــك  ــاع منهجي ــدة علــى الحلــول املقرتحــة لألزمــة الســكانية اقتــرصت علــى اتب الجدي

بالرتويــج لوســائل منــع الحمــل وبرامــج تنظيــم األرسة٧.

مثــل مؤتمــر العــامل للســكان )The World Conference on Population( الــذي أُقيــم يف بوخارســت ســنة 

يادة يف حجم اإلنتاج  يادة يف عدد السكان ستتخطى الز ية املالتوسية )1٧89( على حجة محدودية املوارد املادية، فالز 2 تقوم النظر

الغذايئ الزراعي يف العامل. رأى مالتوس أن الحلول لتلك األزمة ستكون من خالل ضوابط إيجابية )طبيعية( بمعى أن القوى 
الطبيعية ستحاول استعادة التوازن بني املوارد الطبيعية والنمو السكاين مرة أخرى من خالل الكوارث الطبيعية )الزالزل والراكني 

والفيضانات(، ومن خالل اإلجراءات الي صنعها اإلنسان كالحروب. واقرتح بعض الضوابط الوقائية للسيطرة على النمو السكاين، 
اقترصت على إجراءات تنظيم األرسة والزواج املتأخر والعزوبية. فضل مالتوس العزوف عن املمارسة الجنسية كحل أفضل من 

موانع الحمل الصناعية إذ رأى أنها ُتفسد أخالق الفقراء والطبقة العاملة.

 Peter Jackson, “A Prehistory of the Millennium Development Goals: Four Decades of Struggle for 3

Development in the United Nations,›› UN Chronicle, Vol. XLIV No. 4, December 2007

 Berro Pizzarossa, L. )2018(, Here to Stay: The Evolution of Sexual and Reproductive Health and 4

Rights in International Human Rights Law. Laws, 7)3(, PP.2

5 مثل التعقيم وحبوب منع الحمل واللولب والحقن طويل املدى

6 املصدر السابق، ص.3-2

٧ املصدر السابق، ص.3
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يــخ النقــاش حــول الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة. فعلــى عكــس  19٧4، ويعــد نقطــة مهمــة يف تار

املؤتمــرات الســابقة، كان ممثلــي الحكومــات هــم الفاعلــون الرئيســيون فيــه، باإلضافــة إىل املشــاركة النشــطة 

ــل هــذا  ــة و»أزمــة التضخــم الســكاين«. مثَّ ــن اجتمعــوا ملناقشــة العالقــة بــني التنمي ملمثلــي املجتمــع املــدين الذي

املؤتمــر حضــوًرا قوًيــا ملمثلــي الــدول األقــل تنميــة، وتضمنــت مخرجــات املؤتمــر برنامــج عمــل، وافقــت عليــه 13٧ 

دولــة مــن الــدول األعضــاء باألمــم املتحــدة، انتقــدوا فيــه الخطــاب املالتــويس الجديــد املهيمــن علــى نقاشــات 

ــة وليــس مســبًبا لهــا«، وأن  ــأن التضخــم الســكاين هــو »نتيجــة النعــدام التنمي ــن ب »التضخــم الســكاين«، مقري

املشــكلة ليســت يف نــدرة املــوارد بــل يف توزيعهــا غــري العــادل8. تضمــن برنامــج العمــل أنــه علــى الحكومــات »بغــض 

النظــر عــن أهدافهــا الســكانية الشــاملة، احــرتام وضمــان حقــوق األفــراد يف تحديــد عدد أطفالهم والفــروق الزمنية 

مــا بينهــم، بطريقــة حــرة ومســؤولة ومبنيــة علــى معلومــات دقيقــة«. وبهــذا أصبــح الحــق يف التحكــم يف عــدد أفراد 

األرسة مبنًيــا علــى قــرار األفــراد والــرشكاء وليــس علــى السياســات الســكانية للحكومــات كمــا كان مــن قبــل9.

يــر عــدد أطفالهــن/م واملــدة الزمنيــة مــا بينهــم«.  هــذا باإلضافــة إىل أن » لألفــراد واألزواج الحــق األســايس يف تقر

مــن تلــك الصياغــة يف املســودة األوىل مــن برنامــج العمــل، واعــرتض الكثــري مــن ممثلــي الــدول الحارضيــن  مل ُتضَّ

ــن غــري املزتوجــني مــن الوصــول إىل وســائل  ــه ُيمكِّ ــة، ألن ــح »األفــراد« يف الصياغــة النهائي علــى تضمــني مصطل

منــع الحمــل، بجانــب أن تلــك الصياغــة حملــت اعرتاًفــا ضمنًيــا بــاألرس املوجــودة خــارج اإلطــار املغايــر الثنــايئ، أي 

يف إطــار الــزواج10. تحدثــت الوثيقــة أيًضــا عــن الــدور املحــوري للنســاء يف تنفيــذ السياســات الســكانية وأقــرت بــأن 

املســاواة بــني الرجــال والنســاء يف األرسة واملجتمــع هــي إحــدى ركائــز تنفيــذ أهــداف التنميــة وأن تحســني أوضــاع 

النســاء اجتماعًيــا واقتصادًيــا سيســهم يف تقليــل عــدد األرس، ألن بامتــالك النســاء القــرار، ســيصبحن املحــددات 

األساســيات ألعــداد أرسهــن11. 

يكيــة  جــاء هــذا اإلقــرار بالتــوازي مــع دفــع النســويات الليراليــات املشــتغالت بالتنميــة يف الواليــات املتحــدة األمر

بنهــج »النســاء يف التنميــة« )WID(، يف ســبعينيات القــرن العرشيــن، حــني طالــن بإدمــاج نســاء العــامل الثالــث يف 

يكيــة، وأرشن إىل االنحيــاز الذكــوري يف السياســات والرامــج الــي تتبعهــا  برامــج وممارســات هيئــات املعونــة األمر

8 املصدر السابق

9 املصدر السابق

10 املصدر السابق

11 املصدر السابق، ص.4

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/E_CONF.60_19_Plan.pdf
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يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، واألمــم املتحــدة )UN(، وهيئــة  هيئــات املعونــة الكــرى مثــل الوكالــة األمر

األغذيــة والزراعــة )FAO(، والبنــك الــدويل، ممــا ينتــج منــه تجاهــل النســاء وحرمانهــن مــن الفوائــد الناتجــة 

عــن عمليــات التنميــة وبرامجهــا املختلفــة. وبرهــن علــى ذلــك باإلشــارة إىل عــدم وجــود أي تحســن ملحــوظ 

ناتــج مــن السياســات التنمويــة يف أوضــاع النســاء االقتصاديــة. نتــج مــن ذلــك تعديــل بــرييس ســنة 19٧3 

 ،)Percy Amendment to the US Foreign Assistance Act( يكيــة لقانــون املســاعدات الخارجيــة األمر

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( للرامــج واملرشوعــات واألنشــطة  الــذي طالــب بــرضورة انتبــاه الوكالــة األمر

الــي تســعى إىل إدمــاج النســاء يف االقتصــادات الوطنيــة للــدول األجنبيــة12. تلــك املفاوضــات حدثــت أثنــاء 

يكيــة يف ســتينيات وســبعينيات القــرن العرشيــن، هيمنــت  املوجــة النســوية الثانيــة يف الواليــات املتحــدة األمر

نســاء الطبقــة الوســطى مــن البيضــاوات علــى تلــك املوجــة وعلــى املطالــب املرفوعــة فيهــا، الــي ركــزت باألســاس 

علــى املطالبــة بعمــل تعديــالت ترشيعيــة يف مــا يتعلــق بوضــع النســاء يف العمــل، وباملســاواة يف األجــور، وفــرص 

يــة13.  العمــل، وبحــق النســاء يف اســتخراج بطاقــات ائتمانيــة، وحقهــن يف التقــدم للحصــول علــى قــروض عقار

مل يكــن اكتســاب الحــق يف العمــل خــارج املــزل مصــدر اهتمــام كبــري بالنســبة للنســاء الســوداوات املنخرطــات يف 

ــة. وبالرغــم مــن  ــذاك، ألنهــن كــن منخرطــات بالفعــل يف العمــل بســبب أوضاعهــن االقتصادي حركــة النســاء آن

أن كاًل مــن النســاء البيضــاوات أو الســوداوات أجمعــن علــى النضــال مــن أجــل حقهــن يف اســتخدام وســائل 

منــع الحمــل وحقهــن يف اإلجهــاض، اهتتمــن النســاء الســوداوات أيًضــا برفــع مطالــب متعلقــة بوقــف التعقيــم 

القــرسي للســوداوات/ين وامللونات/يــن وذوات/ذوي اإلعاقــة، األمــر الــذي مل ُيشــكل أولويــة للنســاء البيضــاوات 

املهيمنــات علــى الحركــة14. 

يــخ يف اســتهداف فئــات ســكانية محــددة، مــن خــالل  اســُتخِدَمت اآلليــات املالتوســية الجديــدة علــى مــدار التار

يــن/ات واألقليــات العرقيــة واإلثنيــة وذوي/ذوات اإلعاقــة  إقــرار سياســات وبرامــج ســكانية تســتهدف املهاجر

وجمــوع الفقراء/الفقــريات مــن دول الجنــوب والشــمال15. ومنــذ أواخــر الســتينيات، لعبــت الواليــات املتحــدة 

 Gina Koczberski, “Women In Development: A Critical Analysis”, Third World Quarterly, Vol.19, No. 3 12

)Sep., 1998(,PP. 396-397

كتوبر 2019 على 15:36 13 تقاطعية )13 سبتمر 2019(، وييك الجندر، االطالع 28 أ

14 املصدر السابق

 Rosalind P. Petchesky, “Spiraling discourses of reproductive and sexual rights”, in Tronto, Joan C.; 15

 Cohen, Cathy J.; Jones, Kathleen B. )eds.(, Women transforming politics: an alternative reader, New
York University Press, PP. 573



10

ًيــا يف تقديــم املســاعدات املاليــة والتقنيــة لنــرش برامــج تنظيــم األرسة ودعمهــا بمســاعدة  يكيــة دوًرا محور األمر

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، واســتخدمت أســاليب ضغــط مختلفــة لفرضهــا علــى حكومــات  الهيئــة األمر

الــدول األقــل تنميــة. ويف ســبعينيات القــرن العرشيــن، أصبــح صنــدوق األمــم املتحــدة لألنشــطة الســكانية 

)UNFPA( الوكالــة األساســية متعــددة الــرشاكات )multilateral( املعنيــة بمجــال الســكان16. فلقــد أنفقــت 

يكيــة للتنميــة الدوليــة 3.9 مليــار دوالر أمريــيك علــى األنشــطة الســكانية يف الفــرتة مــا بــني منتصــف  الوكالــة األمر

يقيــة1٧. فيمــا  ســتينيات القــرن العرشيــن، وحــى 1993، وخصصــت الجــزء األكــر مــن هــذا اإلنفــاق للــدول األفر

يقيــا بنســبة 300% يف الفــرتة مــا بــني 1983 و1990،  ارتفــع معــدل اإلنفــاق علــى األنشــطة الســكانية املختلفــة يف أفر

وذلــك بمســاعدات الصنــدوق الــدويل لألنشــطة الســكانية التابــع لهيئــة األمم املتحــدة والهيئــة األمريكية للتنمية 

ــل نصيــب برامــج تنظيــم األرسة نحــو ثلــث حجــم الدعــم18. الدوليــة، ويف ســنة 1991 مثَّ

يــخ الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف مــا يتعلــق بسياســات إتاحــة اســتخدام وســائل منــع الحمــل  وبالنظــر إىل تار

ية. ففــي البدايــة، كان  يًخــا مبنًيــا علــى السياســات العنرصيــة والطبقيــة واألبويــة واالســتعمار أو منعهــا، نجــده تار

اســتخدام وســائل منــع الحمــل وإجــراء عمليــات اإلجهــاض أفعــااًل مرشوعــة اجتماعًيــا وقانونًيــا يف الواليــات 

يكيــة، حــى ُمِنــع تــداول أي أدبيــات مرتبطــة باســتخدام وســائل منــع الحمــل واإلجهــاض، يف أواخــر  املتحــدة األمر

يــم يف  م اإلجهــاض  يف أواخــر القــرن ذاتــه الثام)ماعــدا واليــة كنتــايك(. جــاء هــذا التجر
ِ
القــرن التاســع عــرش، و ُجــر

ــة األشــخاص  ــاك تفــاوت بــني نســبة خصوب ــرى أن هن يــن )nativism(، الــي ت إطــار سياســات معــاداة املهاجر

»األســمى«، أي األغنيــاء واملتعلمــني والروتســتانت البيــض، واألشــخاص »األدىن«، أي الفقــراء وغــري املتعلمــني 

يــن واملــرىض نفســًيا وجســدًيا وذوي االحتياجــات الخاصــة و)املنحرفــني( جنســًيا 19  والكاثوليــك واليهــود واملهاجر

واملجرمــني. تبــى منظــرو االنتحــار العــريق )racial suicide( وروجــوا لخطــاب حتميــة »انقــراض« العــرق األبيــض 

إذا اســتمر األشــخاص »األفضــل« يف اســتخدام موانــع الحمــل، لكــن مــع فشــل هــذا الخطــاب يف تغيــري النمــط 

Anthony R. Measham, “Population Policy 1977: A Reexamination of the Issues”, Preventive Medi-  16

cine 6, Academic Press, Inc., 1977, pp.94

Working group on Factors Affecting Contraceptive Use; Panel on Population Dynamics of Sub-Saha- 1٧

  ran Africa; Committee on Population; Commission on Behavioral and Social Science and Education;
 National Research Council, “Factors Affecting Contraceptive Use in Sub-Saharan Africa”, National

Academy Press, Washington D.C, 1993, pp. 157

18 املصدر السابق، ص 156

19 املقصود بها النساء الاليت يمارسن الجنس خارج إطار الزواج واملثليني/ات 
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يــم اســتخدام وســائل منــع  اإلنجــايب للنخبــة، تغــريت التكتيــكات يف األعــوام مــا بــني 1910 و1920، فبــداًل مــن تجر

يــن إلصــدار ترشيعــات تتيــح وســائل  الحمــل إلجبــار األشــخاص »األفضــل« علــى اإلنجــاب، روج هــؤالء املنظر

يكيــة سياســة عامــة  منــع الحمــل لألشــخاص »األدىن«20. ويف بدايــات ســنة 190٧، تبنــت الواليــات املتحــدة األمر

تعطــي للحكومــة الحــق يف »تعقيــم األشــخاص غــري الواعــني )unwilling and unwitting people(، ونتــج 

كــرث مــن 30 واليــة تفيــد بــأن »املجانــني« و»املختلــني عقلًيــا« و»االعتماديــني« و»املــرىض«  منهــا ترشيعــات يف أ

هــم أشــخاص »ال يســتطيعون تنظيــم قدرتهــم اإلنجابيــة«، ممــا »يــرر« تعقيــم الحكومــة لهــم قرسًيــا21 22. 

تزايــدت شــعبية فكــرة »التحكــم الســكاين« مــع دمــار االقتصــاد أثنــاء أعــوام الكســاد العظيــم الــي بــدأت ســنة 

برامــج اإلغاثــة  لــدى األرس، وتعتمــد علــى  بارتفــاع معــدالت الخصوبــة  تفيــد  الــي  يــر  التقار 1929، ســاعدت 

يــع وســائل  ــارة الغضــب االجتماعــي ضــد »إنجــاب العاطلــني«، دفعــت هــذه السياســة بتوز الحكوميــة، يف إث

منــع الحمــل علــى الفقــراء مــن خــالل منظمــات الرعايــة االجتماعيــة23. يف اإلطــار ذاتــه، عندمــا اســتحوذت 

يكــو  أولويــة  يكــو ســنة 1898، كانــت الســيطرة علــى الســكان يف بورتــو ر يــرة بورتــو ر يــكا علــى حكــم جز أمر

ــادة الســكانية ستتســبب يف  ي يكيــة، مــن خــالل الرتويــج لفكــرة أن الز قصــوى بالنســبة للواليــات املتحــدة األمر

كــوارث اقتصاديــة واجتماعيــة، وبنــاًء علــى ذلــك أقــرت سياســات عامــة تســتهدف التحكــم بالنمــو الســكاين. 

أضفــى القانــون رقــم 116 لســنة 193٧ الطابــع املؤســي علــى برنامــج التحكــم الســكاين الــذي فرضــه االحتــالل 

يــن مــن املمولــني  يكيــة وآخر يــيك، ووضعــه مجلــس »تحســني النســل«، الــذي مولتــه الحكومــة األمر األمر

الصحــة  مجــال  العاملــني يف  يــارات  ز خــالل  مــن  الدائــم  للتعقيــم  يكيــة  األمر السياســة  رّوجــت  الفــرادى24. 

للمنــازل، وتقديــم الدعــم املــايل إلجــراء العمليــة، والتميــزي ملصلحــة النســاء املُعقمــات يف التوظيــف والعمــل ممــا 

دفــع النســاء إىل الخضــوع لعمليــات اســتئصال الرحــم أو ربــط األنابيــب. كان عــدم إتاحــة معلومــات حــول 

العمليــة ومــا يرتتــب عليــه مــن موافقــة النســاء غــري املبنيــة علــى معلومــات صحيحــة جــزًءا مــن االســرتاتيجيات 

 Simone M. Caron, “Who Chooses?: American Reproductive History Since 1830”, University Press of  20

Florida, 2008, pp. 3-4

 Kathryn Krase, “History Of Forced Sterilization And The Current U.S. Abuses”, Our Bodies Our  21

Selves.org, October 1, 2014

 Lisa Ko, “Unwanted Sterilization and Eugenics Programs in The United States”, Independent Lens,  22

PBS.org, January 29, 2016

 Simone M. Caron, “Who Chooses?: American Reproductive History Since 1830”, University Press  23

of Florida, 2008, pp. 3-4

 Kathryn Krase, “History Of Forced Sterilization And The Current U.S. Abuses”, Our Bodies Our  24

Selves.org, October 1, 2014
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كــرث مــن ثلــث النســاء مل يعرفــن أن التعقيــم عــر ربــط  يــت ســنة 1968، أ ــا لدراســة أجر ــة املُتَبعــة، فوفًق القرسي

األنابيــب هــو وســيلة منــع حمــل دائمــة وال يمكــن عكســها25.

يكيــة  تعتــر الهنــد مــن ضمــن النمــاذج األكــرث شــهرة يف مــا يتعلــق بالضغــط الــذي تمارســه الواليــات املتحــدة األمر

وصنــدوق األمــم املتحــدة لألنشــطة الســكانية علــى حكومــات الــدول األقــل تنمية لتبي سياســات ســكانية قائمة 

علــى مبــادئ التحكــم الســكاين وتحديــد النســل، ففــي ســبعينيات القــرن العرشيــن، أقــرت الحكومــة الوطنيــة يف 

يــة املوجــودة يف العديــد مــن الواليــات الهنديــة،  الهنــد أهدافهــا الســكانية، متغاضيــة عــن قوانــني التعقيــم اإلجبار

وصممــت العديــد مــن الحوافــز الســلبية والعقابيــة علــى العائــالت كبــرية العــدد، ممــا أدى إىل ممارســة انتهــاكات 

واســعة النطــاق الــي مســت تحديــًدا الطبقــات االجتماعيــة األكــرث فقــًرا26. ُطبِّقــت هــذه اإلجــراءات القرسيــة 

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، والبنــك  تحــت ضغــط كبــري مــن هيئــات املعونــة الدوليــة مثــل الهيئــة األمر

الــدويل، وصنــدوق األمــم املتحــدة لألنشــطة الســكانية )UNFPA(. ففــي ســنة 1965، رفــض الرئيــس لينــدون 

يكيــة حينهــا( مــد الحكومــة الهنديــة بمعونــة غذائيــة يف الوقــت الــذي  جونســون )رئيــس الواليــات املتحــدة األمر

كانــت فيــه الهنــد مهــددة بحــدوث مجاعــة، حــى وافقــت الحكومــة علــى الرتويــج لعمليــات التعقيــم وتقديــم 

يــيك ملــرشوع تنظيــم  محفــزات للمواطنــني إلجرائهــا2٧. أعطــى البنــك الــدويل قرًضــا بقيمــة 66 مليــون دوالر أمر

األرسة الهنــدي، لدعــم عمليــات التعقيــم يف الفــرتة مــا بــني 19٧2-1980. ُيعــد هــذا املبلــغ هــو األكــر مــن بــني 

يقيــا28. املعونــات الدوليــة الــي تقدمهــا املؤسســات الدوليــة لــدول الجنــوب، يف آســيا وأفر

وضحــت النقاشــات املُثــارة الحًقــا يف مؤتمــر العــامل الثــاين للســكان الــذي أقيــم يف املكســيك ســنة 1984، تناقًضــا 

كبــرًيا يف انحيــازات الــدول الحــارضة وانعــدام وجــود إرادة سياســية لــدى الحكومــات والــدول لتنفيــذ سياســات 

تحيِّدهــم عــن التحكــم بأجســاد النســاء وتقــر بأحقيتهــن يف امتــالك أجســادهن وانجابيتهــن وجنســانيتهن، 

فمــن ناحيــة، جــاءت التوصيــات بإضافــة حــق األفــراد والــرشكاء يف تلقــي املعلومــات والتعليــم والوســائل الالزمــة 

لتمكينهــن/م مــن التخطيــط لعــدد أطفالهــن/م واملــدة الزمنيــة مــا بينهــن/م بشــكل حــر ومســئول، وبــأن تكــون 

25  املصدر السابق

Sneha Barot, “Governmental Coercion in Reproductive Decision Making: See It Both Ways”, Gutt-   26

macher Policy Review, Volume 15, Issue 4, October 17, 2012

 Prajakta R. Gupte, “India: “The Emergency” and The Politics Of Mass Sterilization”, Education  2٧

about Asia, Volume 22, Number 3, Winter 2017, pp. 40

28  املصدر السابق
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الترشيعــات والسياســات املرتبطــة بتنظيــم األرسة وبالرامــج القائمــة علــى أســاس الحوافــز غــري قرسيــة أو 

تمزييــة، علــى أن تتســق مــع حقــوق اإلنســان املُعــرتف بهــا29.  وعلــى الناحيــة األخــرى، بــدأ الــرصاع حــول الحــق 

يــكا والتأســيس للمجموعــات النســوية تحــت شــعار  يف اإلجهــاض، فبعــد إصــدار قــرار »رو ضــد ويــد«30 يف أمر

»الحــق يف االختيــار« وانتشــار مجموعــات »الحــق يف الحيــاة« املناهضــة لإلجهــاض، أعلــن ممثلــو كل مــن 

يكيــة والكــريس الرســويل للفاتيــكان موقفهــم املوحــد املناهــض لإلجهــاض أثنــاء املؤتمــر،  الواليــات املتحــدة األمر

يجــان )رئيــس  ــم األرسة، فيمــا رصح الرئيــس ر ــويص بعــدم تضمــني اإلجهــاض كإحــدى وســائل تنظي ــذي ي ال

يكيــة وقتهــا( يف املؤتمــر بــأن التمويــالت الفدراليــة املرتبطــة برامــج تنظيــم األرسة متاحــة  الواليــات املتحــدة األمر

ــع الحمــل31،  ــه إحــدى وســائل من ج لإلجهــاض بصفت ــروِّ ــة الــي ال ت ــة غــري الحكومي فقــط للمؤسســات األجنبي

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( والبنــك الــدويل  إذ مارســت الجهــات املانحــة الدوليــة مثــل الوكالــة األمر

الــدول األقــل تنميــة لتبــي برامــج تنظيــم األرسة املبنيــة علــى اســتخدام  ضغوطــات كبــرية علــى حكومــات 

وســائل منــع الحمــل األنثويــة علــى نطــاق واســع، وتضمينهــا يف سياســاتهم الداخليــة32. يف الوقــت ذاتــه، كانــت 

الصــني قــد تبنــت سياســة الطفــل الواحــد ســنة 19٧9، وألحقتهــا بسياســة شــديدة الرصامــة لتحديــد النســل 

ســنة 1982، واســتخدم الحــزب الشــيوعي الصيــي املنطــق املالتــويس الجديــد لتريــر السياســة، مــن منطلــق 

الســيطرة علــى التضخــم الســكاين لتحقيــق نســب دخــل أعلــى لألفــراد، واســتخدم الحــزب هــذه السياســة 

عنــرًصا أساســًيا لتشــكيل سياســاته االقتصاديــة والسياســية يف هــذه الفــرتة33. حــازت سياســة الطفــل الواحــد 

يف الصــني علــى انتبــاه واســع مــن املجتمــع الــدويل، لكــن رفــض مؤتمــر املكســيك إصــدار موقــف علــي مناهــض 

ــَدت مخرجــات املؤتمــر الســابق )بوخارســت( باألهــداف الســكانية 
ِ
لسياســات الحكومــة الصينيــة، ومــن ثــم ُقي

يقــة تســمح للحكومــات بالتدخــل القــرسي يف مــا يتعلــق بتنظيــم األرسة34. بينمــا اعتمــدت  للحكومــات بطر

 Berro Pizzarossa, L. )2018(, Here to Stay: The Evolution of Sexual and Reproductive Health and  29

Rights in International Human Rights Law. Laws, 7)3(, PP. 4

30  هو قرار صدر من املحكمة العليا يف أمريكا سنة 19٧3، اعتر الحق يف اإلجهاض حق دستوري، وبالرغم من إقرار قانونية 

اإلجهاض طوال فرتة الحمل إال أنه سمح أيًضا للدولة بتحديد ما إذا كان اإلجهاض مسموًحا به يف الثلث الثاين والثالث من 
الحمل. يرسي هذا القانون على املستوى الوطي يف أمريكا. 

31  املصدر السابق

 Rosalind P. Petchesky, “Spiraling Discourses of Reproductive and Sexual Rights”, in Tronto, Joan   32

 C.; Cohen, Cathy J.; Jones, Kathleen B. )eds.(, Women transforming politics: an alternative reader,
New York University Press, PP. 572

 Susan Greenhalgh, “Fresh Winds in Beijing: Chinese Feminists Speak Out on the One-Child Policy   33

and Women’s Lives”, The University of Chicago, Vol. 26, No. 3, Spring, 2001, pp.854
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حــق الرجــال يف التحكــم يف القــرارات املرتبطــة باإلنجــاب وعــدد األطفــال. وضحــت الوثيقــة النهائيــة الصــادرة 

عــن هــذا املؤتمــر أن املوقــع املحــوري للنســاء يف تنظيــم األرسة كان غــري مــريئ يف السياســات الســكانية املتبعــة35.

أثنــاء ثمانينيــات القــرن العرشيــن، وقبــل املؤتمــر الــدويل للتنميــة والســكان الــذي أقيــم يف القاهــرة ســنة 1994، 

يقيــة   يكيــة )نســاء مــن أصــول أفر تأسســت مجموعــات مختلفــة مــن النســاء امللونــات يف الواليــات املتحــدة ألمر

ومــن الســكان األصليــني  ومــن أصــول التينيــة ومــن أصــول آســيوية(، فيمــا بــدأت الكثــري مــن املجموعــات 

يــكا الالتينيــة( والشــمال باالعــرتاض القــوي علــى سياســات  يقيــا وآســيا وأمر النســوية يف الجنــوب العاملــي )يف أفر

ــة الــي تحملهــا تلــك السياســات،  ــة واألبوي ــة والطبقي التحكــم الســكاين وبرامجــه، ويف توضيــح أوجــه العنرصي

باســتهدافها النســاء الفقــريات واملهمشــات ونســاء املجتمعــات األصليــة. أقامــت النســويات هــذا العمــل مــن 

خــالل تنظيــم حمــالت ضــد وســائل منــع الحمــل الدائمــة الــي يتحكــم فيهــا مقدمــو الرعايــة الطبيــة تحكًمــا 

كامــاًل، أو الــي تمثــل خطــورة شــديد علــى صحــة النســاء36، وعملــن علــى تطويــر إطــار »العدالــة اإلنجابيــة«، 

جــاء هــذا يف مواجهــة تركــزي حركــة »الحقــوق اإلنجابيــة« متمثلــة يف مجموعــات »الحــق يف االختيــار« املعنيــة 

بتقنــني اإلجهــاض مــن دون النظــر أو االلتفــات إىل تجــارب النســاء امللونــات الــي تعرضــن فيهــا للتعقيــم القــرسي 

ولالســتخدام القــرسي لوســائل منــع الحمــل طويلــة املــدى. طــورت النســاء امللونــات مفهــوم العدالــة اإلنجابيــة 

لتوضيــح أن التحكــم يف الخصوبــة واألجســاد والجنســانيات النســائية ووصمهــا يرتبــط باألنظمــة االجتماعيــة 

والسياســية املبنيــة علــى أســاس الطبقــة والعــرق والجنــدر والجنســانية والجنســية )nationality(3٧. تضمــن 

النقــد املقــدم لخطــاب »الحــق يف االختيــار« عــرض وتوضيــح الحــدود املرســومة للنســاء امللونــات املبنيــة علــى 

عرقهــن وطبقتهــن االجتماعيــة، الــي تؤطــر ممارســتهن لـ»حقهــن يف االختيــار« يف مــا يتعلــق بحيواتهــن اإلنجابية. 

فبالنســبة إليهــن، يرتكــز مفهــوم االختيــار علــى األفــكار النيوليراليــة، الــي تضــع الحقــوق الفرديــة علــى رأس 

يــة الفرديــة  يــة. هــذه الرؤيــة للحر أولوياتهــا، وتتعامــل مــع تحكــم الفــرد يف جســده باعتبــاره املُرتكــز األســايس للحر

 Berro Pizzarossa, L. )2018(, Here to Stay: The Evolution of Sexual and Reproductive Health and   34
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تتعامــى عــن الســياق االجتماعــي الــذي يمكــن فيــه الفــرد االختيــار، وتقلــل مــن شــأن الطــرق الــي تتحكــم بهــا 

الدولــة يف الشــعوب، وتهــذب أجســاد األفــراد، وتمــارس ســلطتها علــى جنســانيتهن وجندرهــن وإنجابيتهــن38. 

ــد مــا يحــدث  ــا، تســتطيع النســاء اللجــوء إليهــا لتحدي ــار يتطلــب وجــود بدائــل متاحــة ومحميــة قانونًي فاالختي

ألجســادهن؛ ممــا يتجاهــل حقيقــة أن العقبــات االقتصاديــة واملؤسســية الــي تواجــه النســاء امللونــات تحــد مــن 

اختياراتهــن39. وضعــت الحركــة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء امللونــات علــى رأس أولوياتهــا بالرتكــزي 

علــى التفــاوت يف نســب الفقــر مــا بــني البيــض وامللونــني وعــدم قــدرة النســاء امللونــات علــى الوصــول لخدمــات 

الرعايــة الصحيــة األساســية ولخدمــات التأمــني40.

يــف الحقــوق  عملــت املجموعــات املتبنيــة إلطــار العدالــة اإلنجابيــة علــى أربعــة محــاور أساســية: أولهــا إعــادة تعر

التحكــم  برامــج  مبــادئ  ضــد  املعركــة  قيــادة  ثانيهــا  بمجتمعاتهــن؛  الخاصــة  االحتياجــات  لتشــمل  اإلنجابيــة 

الســكاين والعمــل علــى إرســاء الرتابــط مــا بــني الحــق يف اإلنجــاب والحــق يف عــدم اإلنجــاب؛ ثالثهــا التنظيــم علــى 

أســاس الهويــة العرقيــة واإلثنيــة لخلــق مســاحات تقــاوم القهــر الداخلــي والخارجــي يف املجتمعــات والحــركات 

الــي ينتمــني إليهــا، لفــرض أجندتهــن واالنخــراط يف الحــركات االجتماعيــة األخــرى؛ رابعهــا الرتويــج لفهــم جديــد 

يخيــة وتخلــق تحالفــات جديــدة41. للشــمولية السياســية وبنــاء الحــركات االجتماعيــة الــي تعــر االنقســامات التار

أشــارت نســويات الجنــوب إىل مــا قدمتــه الحكومــات مــن دعــم وتوفــري لخدمــات تنظيــم األرسة للنســاء بــداًل مــن 

تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية الــي تفتقدهــا غالبيــة النســاء الفقــريات، وأجرين الكثــري من األبحاث 

يــة  الــي تفيــد بــأن إتاحــة فــرص تعليــم ذات جــودة جيــدة للنســاء وتمكنهــن مــن القــراءة والكتابــة  وضمــان حر

ــًة  كــرث فاعليــة علــى املــدى الطويــل يف خفــض معــدالت الخصوبــة، مقارن الحركــة لهــن ستشــكل اســرتاتيجيات أ

عــت ملؤتمــر القاهــرة 94، أرشن إىل أن العســكرة  برامــج تنظيــم األرسة املُتبنــاة دولًيــا42. ففــي املســتندات الــي ُجمِّ

كــر يف اإلرضار باملــوارد البيئيــة واالقتصاديــة  واألنمــاط اإلنتاجيــة واالســتهالكية يف الشــمال العاملــي تــؤدي دوًرا أ
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كــرث مــن التضخــم الســكاين، املقــدم مــن دول الشــمال بوصفــه أزمــة تهــدد بقــاء البرشيــة43.  يف الجنــوب العاملــي أ

يــع الســلطة  ــا يف بــى توز ــا وهيكلًي ًي تطلــب املنظــور النســوي للحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة تغــرًيا جذر

ــا يف ســياق تهيمــن عليــه فلســفة برامــج تنظيــم األرسة  ــَق رواًج ــة القائمــة، ممــا مل يل ي ــوارد ويف البــى الجندر وامل

وصحــة األمومــة والطفولــة الــي تعاملــت مــع أجســاد النســاء كوســائل وأدوات لتحقيــق أهــداف السياســات 

ــم أي  ــا لألهــداف الســكانية للحكومــات وتغافلــت عــن تقدي ــدول فيهــا ووفًق الُســكانية، واســتباحت تحكــم ال

يــة للقضــاء علــى الالمســاواة الهيكليــة44. تغــريات جذر

يف مؤتمــر العــامل لحقــوق اإلنســان الــذي أُقيــم يف فيينــا ســنة 1993، دفعــت  النســويات الحــارضات بالقــول بــأن 

األمــم املتحــدة تمتنــع عــن االعــرتاف بحقــوق النســاء بصفتهــا حقوًقــا أصيلــة ضمــن حقــوق اإلنســان، مشــريات 

أيًضــا إىل عــدم اعرتافهــا بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة45. ونتيجــة لذلــك، أوضحــت الوثيقــة الصــادرة 

عــن املؤتمــر أن للنســاء الحــق يف الوصــول إىل خدمــات للرعايــة الصحيــة والنفســية ذات جــودة عاليــة طــوال 

كــدت حــق النســاء يف الحصــول علــى أوســع نطــاق مــن خدمــات تنظيــم األرسة. أقــرت  مراحــل حيواتهــن، وأ

الوثيقــة أيًضــا بمبــدأ عــدم تجزئــة حقــوق اإلنســان، وحثــت الــدول علــى ضمــان تمتــع النســاء بحقوقهــن علــى 

قــدم املســاواة والقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــزي ضــد النســاء46.

السياق املحلي
النساء بني الخاص والعام والطبقة 

كــر العوامــل املختلفــة الــي تؤثــر يف مواقــع النســاء يف مــا يتعلــق بتوازنــات القوى/الســلطة  تــرشح جوديــث تا

االجتماعيــة املختلفــة، متحدثــة عــن األرسة بصفتهــا أحــد املواقــع الرئيســية الــي تشــكل معــامل حيــوات النســاء. 

وتدعــو لرؤيــة األرسة باعتبارهــا مؤسســة ناتجــة مــن متطلبــات اإلنتــاج املادي وإعادة اإلنتــاج املادي واالجتماعي، 

ويف الوقــت نفســه مســاحًة تعكــس هيكل/تراتبيــات القــوى االجتماعيــة4٧. ومــن ثــم ال تتشــكل مالمــح األرسة 
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فقــط مــن وظيفتهــا يف اإلنتــاج املــادي، بــل أيًضــا مــن وظيفتهــا يف إعــادة إنتــاج ظــروف الوجــود. تؤثــر متطلبــات 

اإلنتــاج يف حجــم العمــل والســلطة داخــل األرسة وتقســيمه. ويف الوقــت ذاتــه، اســتلزمت متطلبــات إعــادة 

اإلنتــاج تخصيــص أدوار الرعايــة وتربيــة األطفــال وتقســيم األدوار علــى أســاس الجنــس والســن، ومــن هنــا 

ًيــا يف  ُحــددت أدوار النســاء يف اإلنجاب/إعــادة اإلنتــاج داخــل وحــدة األرسة48. ويف مــرص أدت الطبقــة دوًرا محور

مــدى انخــراط النســاء يف اإلنتــاج مــن عدمــه، ومــن ثــم يف مــدى محورة/مركــزة حياتهــن حــول أدوارهــن اإلنجابيــة 

ويف موقعهــن يف األرسة. ومــن خــالل دراســتها ملــرص يف القــرن التاســع عــرش، رصــدت جوديــث تاكــر نمطــني مــن 

ــة النســب )patrilineal( الــي عندمــا تــزتوج إحــدى  األرسة؛ األول هــو نمــط األرسة املمتــدة كبــرية العــدد، أبوي

يتهــا يف الحركــة خاضعــة  نســائها، فهــي تنتقــل بالكامــل لعائلــة زوجهــا، وتصبــح كل أنشــطتها وأطفالهــا وحــى حر

لســيطرة أقاربهــا الجــدد، ومــن ثــم كانــت عائــالت الطبقــات العليــا تتعامــل مــع النســاء كخســارة محتومــة، وكان 

ُينظــر لزواجهــن بإحــدى الطريقتــني؛ إمــا يعترونــه فرصــة لعمــل تحالــف مــع عائلــة أخــرى، وإمــا تجــرد العائلــة 

االبنــة مــن مرياثهــا وممتلكاتهــا حــى ال تنقــل ممتلــكات العائلــة إىل عائلــة زوجهــا49. أمــا النمــط الثــاين، فهــو نمــط 

كــة بــني الــزوج والزوجــة، والــي لديهــا عــدد أطفــال أقــل نســبًيا، تــرسي عليهــا  األرسة النوويــة، القائمــة علــى الرشا

ــة  ــة اإلنتاجي ــة وتشــارك يف األنشــطة االقتصادي ي ــرأة بقــدر مــن الحر ــع فيهــا امل ــة، لكــن تتمت أيًضــا القواعــد األبوي

ــاع العائــالت أو األرس ألحــد  ــا يف اتب ًي ــؤدي دوًرا محور ــا لزوجهــا. كانــت الطبقــة ت ًي ــًكا تجار وتتعامــل بصفتهــا رشي

ــم ومل يكــن مــن املســموح لهــن االنخــراط يف أى  ي ــا، عزلــت النســاء يف الحر النمطــني، فبالنســبة للطبقــات العلي

أعمــال أو أنشــطة خــارج املــزل، وذلــك الحتيــاج عائــالت الطبقــات العليــا إىل الحفــاظ علــى عددهــم الكبــري، بينمــا 

ــزل، وســاهمت النســاء يف  يــف مــن تحمــل عــزل النســاء يف امل ــدن أو الر ــا ســواء يف امل مل تتمكــن الطبقــات الدني

ــدور اإلنجــايب لنســاء الطبقــات  ــة ال ي ــم مركز ي كــد نظــام الحر ــا، أ ــة50. ومــن هن ــة واالجتماعي األنشــطة االقتصادي

العليــا يف تشــكيل نمــط حياتهــن، بينمــا اعتــرت األرس األفقــر النســاء رشيــًكا ُمنِتًجــا، وتشــكل هــذا الفصــل علــى 

أســاس الطبقــة بالنظــر إىل احتيــاج كل طبقــة لعمــل النســاء لإلســهام يف اإلنتــاج51.

كــر، أن »مشــاركة النســاء يف اإلنتــاج االجتماعــي« أي انخــراط النســاء يف السياســة ويف  وضحــت جوديــث تا

العالقــات االجتماعيــة خــارج إطــار األرسة، تــؤدي هــي األخــرى دوًرا شــديد األهميــة يف تحديــد موقــع النســاء يف 

48  املصدر السابق

49  املصدر السابق

50  املصدر السابق

51  املصدر السابق
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توازنــات القــوى املختلفــة، ورصــدت دور نشــأة »الدولــة« يف خلــق مجــال عــام منفصــل تماًما عــن املجال الخاص، 

ونتيجــة لهــذا الفصــل، ولتحديــد النســاء يف أدوارهــن اإلنجابيــة، أقصيــت النســاء مــن املجــال العــام بــكل مــا 

يحملــه مــن عالقــات اجتماعيــة غــري أرسيــة وصناعــة للسياســات املختلفــة، فكلمــا زاد الفصــل بــني املجالــني العــام 

كــرث عرضــة ملمارســة أفــراد عائالتهــن مــن الذكــور الســلطة  والخــاص، تفرقــت النســاء عــن بعضهــن وأصبحــن أ

يفــات األيديولوجيــة الســائدة ألدوار النســاء، وللمحــددات املفروضــة علــى  عليهــن52. وإضافــًة لذلــك، فالتعر

اختياراتهــن وســلوكهن، الــي جــرى ترســيخها وإعــادة إنتاجهــا مــن خــالل األرسة والرتبيــة والثقافــة الشــعبية 

يــز بعــض الصفــات، الــي  والرســمية، تــؤدي دوًرا مهًمــا يف تشــكيل اإلطــار الــذي تتحــرك فيــه النســاء، وتؤكــد أن تعز

يخيــة،  غالًبــا مــا تكــون ســلبية وتضــع النســاء يف مرتبــة أدين اجتماعًيــا، هــو يشء متأصــل يف الظــروف املاديــة التار

الــي تندثــر بمــرور الوقــت، لكنهــا ُتســتدام وتتطــور يف خضــم عمليــات اإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج املســتمرة، ممــا 

يــة  يرســخ لتبعيــة واضطهــاد النســاء53. ويف الكثــري مــن األحيــان - خاصــًة يف األوقــات الــي تشــهد تغيــريات جذر

رسيعــة يف أوضــاع النســاء االجتماعيــة علــى املســتوى الســيايس أو االقتصــادي- يصبــح التمســك باأليديولوجيــا 

ية54. يــق لالســتقرار واالســتمرار الســائدة ومــا تحملــه مــن أفــكار حــول أدوار النســاء وأوضاعهــن هــو الطر

أثنــاء االحتــالل العثمــاين ملــرص، أثــرت التغيــريات الهيكليــة الــي فرضهــا دمحم علــي يف نظــام اإلنتــاج املــرصي، ويف 

بســبب  الفالحــني  أحــوال  تدهــورت  االقتصــادي،  وبعــد فشــل مرشوعــه  العمــل،  النســاء يف  انخــراط  مــدى 

ــون. تحملــت النســاء هــذا  ــة وتراكمــت عليهــم الدي ــة، فســاءت أوضاعهــم االقتصادي فقــدان أراضيهــم الزراعي

العــبء باإلضافــة إىل عــبء رجوعهــن للمــزل وفقــدان أنشــطتهن االقتصاديــة ألي وزن يف النظــام االقتصــادي 

الجديــد55. وأثنــاء فــرتة االحتــالل الريطــاين بعدهــا، حــاول الريطانيــون دفــع القطــاع الزراعــي، كخطــوة أساســية 

لتقليــل الديــن الخارجــي، ولتحســني البنيــة التحتيــة الزراعيــة، وحاولــوا مواجهــة مشــكلة إفــالس الفالحــني عــر 

إعــادة هيكلــة نظــام الرضائــب والســخرة والتجنيــد، لكــن اســتمرت الضغوطــات علــى صغــار املــالك، واســتمر عــدد 

يــادة56. بالنســبة للكثرييــن، كانــت خياراتهــم محصــورة مــا بــني البقــاء  الفالحــني الذيــن ال يمتلكــون أراضيهــم يف الز

52  املصدر السابق

53  املصدر السابق

54  املصدر السابق
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يــن، أو الهجــرة إىل املدينــة والبحــث عــن فــرص عمــل، يف  يف مناطقهــم والعمــل بصفتهــم عمــااًل زراعيــني مأجور

يــادة  الوقــت الــذي اتســم فيــه حكــم الخديــوي توفيــق بتوســيع املناطــق املبنيــة والتخطيــط العمــراين للمدينــة وز

التدخــل الغــريب اقتصادًيــا وثقافًيــا يف مــرص5٧.

يــق  يــف إىل املدينــة- عقبــات كبــرية يف طر يف هــذا اإلطــار، واجهــت النســاء الفقــريات -خاصــًة املهاجــرات مــن الر

يــب الالزمــني. ســنة 190٧، كانــت الكتلــة  حصولهــن علــى فــرص عمــل بســبب عــدم امتالكهــن للمهــارات أو التدر

األكــر مــن النســاء العامــالت دون أجــر )unpaid labour( تمثــل النســبة األكــر مــن العمــل النســايئ، وشــكلت 

نســبة النســاء العاطــالت )unemployed( ثالثــة أضعــاف نســبة الرجــال، ويف إطــار عــدم وجــود قطــاع صناعــي 

قــوي يف القاهــرة، عملــت الغالبيــة مــن النســاء يف قطــاع الخدمــات وهــو مجــال زهيــد األجــر58. اتجهــت الكثــري 

منهــن للعمــل بالجنــس التجــاري، بســبب قلــة أجــور األعمــال التقليديــة املخصصــة للنســاء وعــدم وجــود فــرص 

عمــل، وبالرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات واضحــة ألعــداد النســاء العامــالت بالجنــس التجــاري يف هــذه 

الفــرتة، تفيــد بعــض التقديــرات بــأن عــدد العامــالت بالجنــس التجــاري الــرسي قــد يكــون مــن 35-40 أضعــاف 

األعــداد الرســمية، وهــذا يعــي أن عــدد العامــالت بالجنــس التجــاري ســنة 1921 قــد يكــون نحــو 40,000-35,000 

عاملــة مقارنــًة بعــدد 906 مســجالت يف الســجالت الرســمية59.

الحداثة الوطنية يف مرص واألرسة واإلنجاب

تقــول أمنيــة الشــاكري إنــه يف بدايــة القــرن العرشيــن ويف فــرتة مــا بــني الحربــني العامليتــني، اكتســبت األرسة 

النوويــة موقًعــا مهًمــا لفــرض وإعــادة إنتــاج ضوابــط التنظيــم االجتماعــي، طبعــت األرسة كمؤسســة اجتماعيــة 

النشــاط الجنــي أحــادي الــزوج بالرتويــج لضوابــط الحيــاة األرسيــة الحديثــة، الــي تكــون فيهــا األرسة صغــرية 

العــدد وتكــون ملزتمــة بقواعــد النظافــة الشــخصية الخاصــة بالطبقــة الوســطى إذ نظــرت النخبــة الوطنيــة 

للنســبة الكبــرية يف وفيــات األطفــال باعتبارهــا نتيجــة لعــدم الــزتام األمهــات الفقــريات بقواعــد النظافــة، وكانــت 

املجتمــع  اإلنتــاج يف إطــار سياســات اإلصــالح االجتماعــي وإعــادة تنظيــم  ُتناقــش مســائل اإلنجــاب وإعــادة 

 .60)modernization( وتحديثــه 

5٧  املصدر السابق
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تطلــب ذلــك الســري يف عمليــة ثنائيــة خاصــة، يتمحــور الشــق األول فيهــا حــول تثبيــت النســاء يف األدوار اإلنجابيــة 

وتويل مسئولية تربية األطفال »األصحاء والحديثني واملنظمني« ويتمحور شقها الثاين حول إدارة تنظيم النسل 

الــذي ُنظــر إليــه بصفتــه موضوًعــا سياســًيا يخــص األمــة ومــن ثــم أُحيــل الحديــث فيــه إىل مجــال السياســة الــذي 

يتحكــم فيــه الرجــال »بحكــم قدرتهــم املحليــة كأربــاب أرس أو بحكــم قدرتهــم السياســية كمصلحــني اجتماعيــني«، 

ومــن هنــا أقصيــت النســاء تماًمــا مــن تشــكيل الخطابــات السياســية املرتبطــة باإلنجــاب61.

»تطلــب خلــق األرسة الحديثــة )باألحــرى املواطنــني املحدثــني( خلــق ميــول جديــدة )الحوكمــة الذاتيــة وتحســني 

الــذات( وعــادات جديــدة للنظافــة العامــة والشــخصية، وتنميــة إدراكات جديــدة تتناســب مــع نظــام العــامل 

الحديــث«، ويف هــذا اإلطــار ُعرفــت األمومــة باعتبارهــا وظيفــة اجتماعيــة ينبغــي أن تقــوم علــى ضوابــط علميــة 

يــن الذيــن لــن يموتــون يف ســن ُمبكــر، ما  وصحيــة وتهــدف إىل تنميــة أنمــاط جديــدة مــن األطفــال األصحــاء القادر

يــن علــى االنخــراط يف اإلنتــاج. ومــن ثــم ُنِظــر إىل النســاء باعتبارهــن »مركــز التخلــف«  يعــي أنهــم ســيكونون قادر

و»مجــال التغيــري الــرضوري للمــرشوع القومــي«. يف اإلطــار ذاتــه، أُقيمــت برامــج رعايــة األمومــة والطفولــة يف 

منتصــف عرشينيــات القــرن العرشيــن، الــي كانــت تقــوم علــى مبــادئ وضوابــط األرسة الحديثــة برتكزيهــا علــى 

يفيــات أو الــاليت ينتمــني  العــادات الصحيــة وعــادات النظافــة الشــخصية، واســتهدفت بشــكل أســايس النســاء الر

إىل الطبقــة العاملــة62.

كانــت الحكومــة أحــد الفاعلــني األساســيني يف مأسســة عمليــة تغيــري وإعــادة تشــكيل املمارســات املرتبطــة بأنمــاط 

يفيــات أو املدينيــات(، وذلــك مــن أجــل تخفيــض عــدد الوفيــات  األمومــة لنســاء الطبقــات الفقــرية )ســواء الر

مــن األطفــال والــذي كان ُينظــر إليــه باعتبــاره نتيجــة لجهــل النســاء الفقــريات بقواعــد النظافــة الشــخصية 

والتغذيــة الســليمة، مــن خــالل الرتكــزي علــى رعايــة مــا قبــل الــوالدة والعــالج املبكــر للزهــري وبــذل جهــود لتحســني 

كــز الرعايــة، ومســتوصفات األطفــال، وإقامــة  مهــارات الدايــات وتقديــم رعايــة مــا بعــد الــوالدة ، الــي شــملت مرا

أحاديــث فرديــة وجماعيــة عــن النظافــة الشــخصية ومهــارات األمومــة63. كان للجمعيــات الخرييــة أيًضــا مثــل 

مــرة دمحم علــي -الــي أنشــأتها وأرشفــت عليهــا النســويات األوليــات الــاليت تقــع أغلبيتهــن يف الطبقــة العليــا- 

ومســتوصفات هــدى شــعراوي واالتحــاد النســايئ املــرصي، دور كبــري يف تلــك العمليــة )عمليــة تحديــث/ مديَّنــة 
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ــون  ــم الفن ــز لتعلي األمهــات الفقــريات(، مــن خــالل إدارة مســتوصفات للنســاء واألطفــال الفقــراء، وإنشــاء مرك

يبــات مهنيــة، وتعليــم القــراءة والكتابــة،  يــز( والصناعــات اليدويــة، وتقديــم تدر املزليــة )الحياكــة والنســج والتطر

يــارات صحيــة لنــرش وتطبيــع عــادات  وعمــل محــارضات، ويف قلــب كل ذلــك، نــرش كتيبــات تعليميــة وعمــل ز

النظافــة الشــخصية والرتبيــة ورعايــة األطفــال64.

ــة لالســتقالل عــن الريطانيــني، عندمــا تحــول مجــال »الســكان« إىل مســاحٍة  ــة املرصي ــع النخب ــا مــع تطل تزامًن

جديــدة تفــرض الدولــة الوطنيــة هيمنتهــا وســيادتها مــن خاللهــا يف فــرتة مــا بعــد االســتقالل، حاولــت النخبــة 

كيــد ســيطرتها عليــه، فاســُتخِدمت آليــات التعــداد والتصنيــف باعتبارهــا الوســيلة األكــرث فاعليــة ملالحظــة  تأ

التغيــريات يف أنمــاط الســكان الوطنيــني، لقيــاس العالقــة بــني عــدد الســكان واألرايض القابلــة للزراعــة واملســائل 

املتعلقــة بنوعيــة الســكان؛ مثــل قيــاس متوســط الوفيــات، وحجــم األرس، والطبقة واملكانة االجتماعية، ومســتوى 

التعليــم، وعالقــة كل ذلــك باملمارســات اإلنجابيــة للنوعيــات املختلفــة65. يف أواخــر عرشينيــات القــرن العرشيــن، 

كان ُينظر إىل مشــكلة الســكان باعتبارها مشــكلة ســكان بعينهم، فكانت األولوية للســيطرة على هجرة العمال 

كــز الحرضيــة الكبــرية يف الشــمال مــن التواجــد الكثيــف لهاتــني  الصعايــدة والنوبيــني مــن الجنــوب، وحمايــة املرا

الفئتــني، خاصــًة مــن فيهــم بــال مــأوى وال عمــل، وكان ُينظــر إىل هجــرة العنــارص الفقــرية علــى الجانــب اآلخــر مــن 

البحــر املتوســط ملــرص باعتبارهــا أمــًرا خطــرًيا ومهــدًدا للبنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ملــرص. بعــد أقــل مــن عــرشة 

ســنوات، أصبــح التعامــل مــع ســكان مــرص باعتبارهــم كتلــة متجانســة يمكــن مالحظــة صفاتهــا الكميــة ووضعهــا 

كمحــل للدراســة واملالحظــة والترشيــع مــن أجــل إحــداث التحــول الصحيــح للعــامل االجتماعــي، ورســم وتحديــد 

أنمــاط املواطنــة الطبيعيــة، وليــس كمجموعــة مــن الســكان املتباينــني، أي النوبيــني والصعايــدة واألجانــب66.

كــر يف النقاشــات السياســية املرصيــة،  بعــد أزمــة الكســاد العظيــم6٧ )1929(، اكتســب موضــوع الســكان ثقــاًل أ

بســبب الــرتدي الشــديد الــذي وصلــت لــه حالــة العمــال الزراعيــني اجتماعًيــا واقتصادًيــا، بينمــا ســعت النخبــة 
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6٧ الكساد العظيم هو من أعنف األزمات االقتصادية الي بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 1929، بعد انهيار البورصة، 

مما أدى إىل انهيار وول سرتيت، استمرت األزمة ملدة عرش سنوات خاللها انخفضت معدالت االستهالك واالستثمار بشدة مما نتج 
منه انخفاض يف اإلنتاج الصناعي وعدم وجود فرص عمل وترسيح للعمال. بدأ الكساد العظيم يف أمريكا وكان له أثر كبري على 

اقتصادات وظروف معيشة الدول األخرى.



22

يــات املهنيــة املتخصصــة، والصحافــة النســائية واملؤسســة الدينيــة،  مــن خــالل صحــف التيــار العــام، والدور

يــادة الكبــرية يف عــدد الســكان، وســوء الصحــة العامــة، وانعــدام املبــادئ األساســية للنظافــة  إىل تقديــم الز

للممتلــكات  العــادل  غــري  يــع  التوز وليــس  مــرص  الفقــر يف  ملشــكلة  أساســية  بوصفهــا مســببات  الشــخصية، 

والــرثوة. واتجــه إصالحيــو الطبقــة الوســطى لتقديــم مســألة اإلصــالح االجتماعــي، مــن خــالل إدارة الســكان 

مــن  املناســبة  االجتماعيــة  واملمارســات  الحيــاة  أنمــاط  إدماجهــم يف  إىل  وتنظيمهــم،  الفالحــني  باســتهداف 

يــة النموذجيــة،  يــف وبرامــج القر أجــل تقــدم العــامل الحديــث ومدنيتــه بتنظيــم مرشوعــات إلعــادة بنــاء الر

يفيــة68. وكمــا تشــري  ــة يف املناطــق املدينيــة والر واســتهداف النســاء مــن خــالل برامــج صحــة األمومــة والطفول

األخــاليق  للتحســني  كأهــداف  تحديــًدا  الفئتــني  هاتــني  مــع  االجتماعــي  اإلصــالح  تعامــل  الشــاكري،  أمنيــة 

واملــادي، وذلــك الرتباطهمــا املبــارش بعمليــة اإلنتــاج، باعتبارهمــا الفئتــني املســؤولتني عــن إعــادة اإلنتــاج لقــوة 

العمــل )العمــال( واســتخراج الــرثوة مــن األرض.

نتــج مــن االهتمــام املزتايــد بالســكان انعقــاد أول مؤتمــر وطــي تحــت عنــوان »تحديــد النســل« برعايــة الجمعيــة 

الطبيــة املرصيــة ســنة 193٧. تأثــرت النقاشــات يف املؤتمــر بكتــاب »وينــدل كليالنــد«، وهــو أول كتــاب يناقــش 

املشــكلة الســكانية يف مــرص بصــورة شــاملة، وصــدر ســنة 1936. 69 رأى كليالنــد أن »دراســة مــوارد مــرص الحديثــة 

املعروفــة تــؤدي بنــا إىل اســتنتاج أنهــا غــري كافيــة إىل حــد بعيــد إلعالــة ذلــك العــدد الكبــري مــن الســكان علــى أي 

مســتوى معيشــة أعلــى ممــا هــو قائــم، وعــالوة علــى ذلــك، إذا كانــت نوعيــة النــاس لهــا أي أهميــة، فحينئــذ ال 

يقــة مــا )...( إن كثافــة الســكان ونــدرة األرض الزراعيــة، ومســتويات املعيشــة  بــد مــن إحــداث تحديــد لألعــداد بطر

شــديدة االنخفــاض، ومعــدل البطالــة املرتفــع بــني العمــال الزراعيــني، تشــري جميعهــا إىل اكتظــاظ الســكان، وأن 

ــد النســل« أرجــع كليالنــد أصــل املشــكلة إىل أن  الحــل هــو سياســة ســكانية تدخليــة تدعــو إىل اســتعمال تحدي

»العاملــني الفقــراء والفالحــني ينجبــون بــال قيــود باعتبارهــم أناًســا نصــف أحيــاء يفتقــرون إىل الحمــاس 

ويعانــون ســوء التغذيــة، وأنهكتهــم األمــراض املجهــدة كالبلهارســيا واالنكلســتوما الــي اســتزنفت حيويــة 

الطبقــة العاملــة وقللــت كفــاءة الفالحــني«70.
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اختلــف حــارضو٧1 املؤتمــر مــا بــني مؤيــد ومعــارض لسياســات تحديــد النســل، وكانــت حججهــم خــري تمثيــل 

يقــة الــي تــرى بهــا أيديولوجياتهــم املختلفــة الشــعوب تحديــًدا الفقــراء والنســاء، وكيــف تعاملــوا جميًعــا  للطر

مــع األجســاد والــذوات النســائية باعتبارهــا مســاحة للتنظــري، وفــرض الهيمنــة، والتنظيــم والتوجيــه، أي بمعــى 

آخــر، بمــا يتوافــق مــع مصالــح األمــة والدولــة مــن وجهــة نظرهــم وُيبقــي علــى امتيازاتهــم االجتماعيــة والطبقيــة 

كرجــال وأغنيــاء. فــأي حديــث عــن تحديــد النســل أو تحســينه هــو مــؤرش علــى أي مــن النســاء يــرى رجــال الدولــة 

ــه، ومــن هــي املســتهدفة  ــان مــن منهــن ينبغــي تشــجيعها علي ــل ويف بعــض األحي أن لهــا الحــق يف اإلنجــاب، ب

ــا الــاليت ســاهمن بقــدر كبــري يف إعــادة  بسياســات املنــع، بينمــا مل تمثــل رؤى النســاء، حــى نســاء الطبقــات العلي

تشــكيل وترســيخ أنمــاط أمومتهــن يف املجتمــع األكــر، ألدوارهــن اإلنجابيــة أي أهميــة.

كان مــن أبــرز املوضوعــات الــي نوقشــت يف املؤتمــر هــو العالقــة مــا بــني كفــاءة العمالــة وإنتاجيــة الســكان 

والتضخــم الســكاين، رأى منــارصو تحديــد النســل أن معــدالت املواليــد املرتفعــة هــي مــا أدت إىل انخفــاض 

مســتوى املعيشــة، فأطفــال األرس كبــرية العــدد يعانــون تدهــور حالتهــم الصحيــة ألن الزتايــد املســتمر يف عــدد 

ــادة يف مســتوى الدخــل، ممــا يــؤدي إىل ســوء ظــروف التغذيــة واإلســكان، والعمالــة املبكــرة  ي األرسة ال يقابلــه ز

لألطفــال؛ وعلــى الجانــب األخــاليق، فــإن األرس كبــرية العــدد ال تســتطيع تقديــم الرتبيــة األرسيــة املناســبة ألطفالهــا 

ممــا يــؤدي إىل انعــدام االنضبــاط والفســاد األخــاليق للمجتمــع. ومــن ثــم يؤثــر ارتفــاع معــدالت املواليــد يف كفــاءة 

العمالــة، وتــؤدي النســبة العاليــة للوفيــات بــني األطفــال )65% مــن إجمــايل الوفيــات ســنة 193٧( إىل عــدم 

كــر قــدر ممكــن مــن إنتاجيــة الدولــة، وقــد وصــل بهــم األمــر إىل حســاب التكاليــف الــي تتحملهــا الدولــة  تحقيــق أ

يــف الــوالدة والتعليــم والتغذيــة، مشــريين إىل أن مثــل تلــك التكاليــف تعــد إهــداًرا ملــوارد الدولــة ألن  يف مصار

األطفــال يموتــون دون الوصــول لســن يســمح لهــم بـ»إفــادة الدولــة بجهودهــم اإلنتاجيــة٧2«.

فيمــا مثــل تحســني النســل )اليوجينيــا( أحــد املحــاور الــي نوقشــت باســتفاضة، فمــن منطلــق تحســني نوعيــة 

املواطنــني، دافــع بعــض مقدمــي فكــرة تحســني النســل عــن رضورة »القضــاء علــى العيــوب العقليــة والبدنيــة يف 

جســد الجماعــة الوطنيــة«، وذلــك بإحــدى الطريقتــني؛ إمــا بالتحســني اإليجــايب للنســل، أي تشــجيع األســمى 

ــة الشــاكري فقــد كان نجيــب محفــوظ بــك  ــا ألمني ــاء ومفتشــو صحــة وأســاتذة جامعــة، ووفًق ٧1  تشــكل حضــور املؤتمــر مــا بــني أطب

)أحــد أشــهر األطبــاء حينهــا( ودمحم عــوض دمحم )أحــد أوائــل الجغرافيــني املرصيــني( وحســن البنــا )مرشــد اإلخــوان املســلمني( مــن أبــرز 
الحارضيــن يف املؤتمــر.
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ــا مــن اإلنجــاب.  ــا وبدنًي ــر، وإمــا بالتحســني الســليب للنســل، أي منــع األفــراد األدىن عقلًي علــى اإلنجــاب والتكاث

رأى بعــض املدافعــني عــن رضورة تحســني النســل مــن أجــل النهــوض باألمــة أن تحديــد النســل هــو إحــدى 

طــرق التحســني الســليب للنســل، ومل يكتفــوا بالتشــجيع علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل بــل اقرتحــوا أيًضــا 

ية بالنســبة لهــم يف حرمان أصحاب  التعقيــم والحبــس يف حــاالت الــرضورة ملنــع الحمــل. وتتمثــل الحاالت الرضور

األمــراض العقليــة والبدنيــة واملجانــني وضعــاف العقــول مــن اإلنجــاب والتكاثــر حــى »ال يضاعــف عددهــم جيــل 

ــة  بعــد جيــل وتنــرش أمراضهــم ونقائصهــم بــني أفــراد الجماعــة«، واقرتحــوا أيًضــا عــدم تقديــم خدمــات الرعاي

يقــة تجرهــم علــى عــدم التكاثــر٧3. االجتماعيــة لهــم كطر

اعــرتض بعــض املدافعــني عــن رضورة تحســني النســل علــى تحديــد النســل، ألنهــم رأوا أن تقليــل األعــداد يعــي 

تقليــل كل أعــداد الســكان بمــا يتضمــن تقليــل أعــداد األشــخاص األصحــاء واألصلــح. وقــدم بعضهــم مقــرتح 

بترشيــع قانــون يلــزم املقبلــني علــى الــزواج بإجــراء فحوصــات لضمــان صحــة الزوجــني وعــدم إصابتهــم بــأي 

يــات العلميــة األشــهر  أمــراض )خاصــًة األمــراض املنقولــة جنســًيا(، جــاء هــذا يف إطــار استشــهاد املجــالت والدور

يــة مــع التعقيــم وترخيــص الــزواج مــن أجــل تحســني النســل٧4. يف مــرص بتجــارب أملانيــا الناز

جــاءت معارضــة تحديــد النســل مــن منطلــق قومــي وإســالمي، قائــم علــى االهتمــام بتكويــن طبقــة حاكمــة 

ــرأي  ــة. تحــدث أصحــاب ذلــك ال ــق التقــدم والحداث ي ــه نحــو طر ــة قــادرة علــى النهــوض باملجتمــع وقيادت وطني

ــا للقوميــة«، وبأنــه »انتحــار وطــي«، وذلــك ألن الطبقــات الوســطى هــي  عــن تحديــد النســل باعتبــاره »معادًي

الــي ســتتجه إىل اســتخدام أســاليب تنظيــم الحمــل، ممــا ســيقلل مــن تكاثــر هــذه الطبقــات »املنتجــة واملبدعــة« 

وإنجابيتهــا، وســيرتتب عليــه نتائــج وطنيــة ضــارة. رأى هــؤالء أيًضــا رضورة رؤيــة أعــداد الســكان باعتبارهــا قــوة 

ــادة عــدد الســكان ومســتوياتهم  ي ــة للدولــة، وعــارض بعضهــم فكــرة حتميــة االرتبــاط العكــي مــا بــني ز حيوي

املعيشــية، فباإلشــارة إىل إمكانيــة االســتعانة بالتقنيــات الجديــدة يف الــري والعــالج الطــيب زهيــد الثمــن، يمكــن 

التحســني مــن مســتويات الصحــة العامــة٧5. بينمــا أشــار بعضهــم إىل تعــارض تحديــد النســل مــع االحتياجــات 

ية للدولــة القوميــة، بإقامــة مقارنــة بــني النقاشــات الدائــرة يف مــرص والسياســات املتبعــة  الدفاعيــة والعســكر

يــة، الــي تشــجع علــى التكاثــر والتناســل بإعفــاءات اآلبــاء رضيبًيــا، وتفضيــل أربــاب  يف إيطاليــا الفاشــية وأملانيــا الناز
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األرس عــن العــزاب يف أعمــال القطــاع العــام. جــاءت هــذه املقارنــات يف وســط حالــة مــن اســتنكار رغبــة مــرص يف 

يادتــه، ويف إطــار هــذا الخطــاب،  ــه الــذي تشــجع فيــه الــدول املُحاربــة علــى ز تقليــل عــدد الســكان يف الوقــت ذات

ُدعيــت النســاء املرصيــات إلنجــاب املزيــد مــن الجنــود لألمــة و»تجاهــل أفــكار تحــرر املــرأة املضللــة«. أشــار أحــد أعضاء 

جماعــة اإلخــوان املســلمني الذيــن حــرضوا املؤتمــر إىل أنــه بــاألوىل أن تكــون مــرص هــي الرائــدة يف مــا يتعلق بموضوع 

الرعايــة االجتماعيــة للفقــراء، الزتاًمــا بمبــادئ الرشيعــة اإلســالمية، بــداًل مــن الــدول األوروبيــة الــي تضمــن الحــق يف 

األبــوة والتعليــم املجــاين. وانتقــد عــدم وجــود سياســة فعالــة لحــل مشــكلة الفقــراء مــن العاملــني، واالتجــاه بــداًل 

مــن ذلــك يف طريــق تحديــد النســل، يف إشــارة منــه لواجــب الدولــة يف حمايــة وإبقــاء مؤسســة األرسة٧6.

اقــرتح بعــض الحارضيــن التفكــري يف تنظيــم النســل بنــاًء علــى الطبقــة، بمعــى تشــجيع الطبقــات الفقــرية مــن 

يــف والحــرض علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل وحــث الطبقــات الغنيــة »األصلــح« علــى التكاثــر. رأى  الر

مقدمــو هــذا االقــرتاح أن الطبقــات الدنيــا هــي األكــرث خصوبــة، وأرجعــوا ذلــك إىل ثالثــة أســباب؛ أولهــا »أن 

ًكا ألعبــاء الحيــاة الزوجيــة وأقــل اهتماًمــا بحالــة أطفالهــا«؛ وثانيهــا »أن الكثــري  العنــارص الفقــرية هــي األقــل إدرا

مــن هــؤالء النــاس تزوجــوا مبكــًرا ألنهــم ينظــرون إىل الــزواج مــن الناحيــة الجنســية فقــط«؛ وثالثهــا »أن الكثــري 

مــن الفقــراء يجهلــون تماًمــا بأســاليب تحديــد النســل«٧٧. قــدم بعــض الحارضيــن نقــًدا لتلــك الحجــة مشــريين 

يتهــم عمــًدا، وذلــك ألن أطفــال الفــالح هــم املعيلــني األساســيني لــه، وهــم  إىل أن الفالحــني يكــرثون مــن ذر

الذيــن يســاعدوه يف أعمــال الزراعــة والحصــاد، إىل جانــب أن األطفــال بالنســبة للفــالح يمثلــون »رأس املــال 

ــا عــن حيــاة الفالحــني الحقيقيــة  والــرثوة«. وجــاء الــرد علــى تلــك االنتقــادات بــأن مقدميهــا قــد انفصلــوا تماًم

واملعــارصة، وأن حقيقــة حيــاة الفــالح ذي األرسة كبــرية العــدد تتســم باالنخفــاض الشــديد يف مســتوى املعيشــة٧8.

شــهد مؤتمــر 3٧ أول فتــوى دينيــة مــن مفــي الديــار املرصيــة فيمــا يتعلــق بإجــازة اســتخدام وســائل منــع الحمل، 

وقــال الشــيخ عبــد املاجــد ســامل أنــه يجــوز اســتخدام وســائل منــع الحمــل إذا وجــد احتمــال أن يتــرصف الطفــل علــى 

نحو رشير بسبب التدهور الديي املجتمعي العام، أو إذا مل يكن هناك ضمان لتلقي الطفل العدفة الالزمة بسبب 

الضغــوط االقتصاديــة الــي يواجههــا األبويــن٧9. اعــرتض حســن البنــا -املؤســس واملرشــد العــام لجماعــة اإلخــوان 
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املســلمني- علــى الفتــوى، وأوضــح أن اإلســالم يأمــر باإلكثــار مــن النســل ويحــض عليــه ويدعــو إليــه مــن منطلــق 

وجــوب الجهــاد ممــا يتطلــب وجــود جيــش إســالمي كبــري العــدد واســتعداد عســكري دائــم، وأضــاف حســن البنــا أن 

تلــك القاعــدة يف اإلســالم لهــا اســتثناءات، ولكــن االســتثناءات ال يمكــن أن تبيــح مــا هــو محــرم، أي تحديــد النســل. 

بينمــا رفــض حــرص النقــاش حــول السياســات الســكانية املرتبطــة بالقوميــة املرصيــة فقــط، بــل رأى أن »اإلســالم ال 

يتقيــد بالتقســيم الســيايس يف الوطــن اإلســالمي العــام، فهــو عقيــدة ووطــن وجنســية، وأرض املســلمني يف نظــره 

وطــن واحــد، مــا يعــي أن الزيــادة يف جــزء منــه قــد تســد نقًصــا يف جــزء آخــر«. رأى حســن البنــا وعيــى عبــده )أحــد  

أعضــاء الجماعــة( أن تحديــد النســل القائــم علــى الخــوف مــن الفقــر يعكــس عــدم إيمان بكرم هللا، وســاوى حســن 

البنــا مــا بــني قتــل األطفــال وتحديــد النســل بـ»منــع الحيــاة مــن املجــيء للوجــود« مــن خالل اســتخدام وســائل منع 

الحمــل. قــال عيــى عبــده إن التدخــل يف مســألة اإلنجــاب مبــاح يف حــاالت الــرضر ســواء الــرضر علــى صحــة األم أو 

الــرضر الواقــع علــى املجتمــع مــن »النســل غــري الســليم«، فيمــا وجــه اللــوم إىل الدولــة العلمانيــة لعــدم اهتمامهــا 

بمصــري األرسة، فقــد تركــت رب األرسة يتحمــل وحــده أعبــاء فــرتة مــا بــني الحربــني االقتصاديــني، ودعــا إىل التشــجيع 

علــى اإلنجــاب باعتبــاره »النمــوذج املثــايل لــألرسة«، وإىل إقامــة مرشوعــات الرعايــة االجتماعيــة80.

اعتمــد بعــض مــن األطبــاء الحارضيــن علــى الرتكــزي علــى األخطــار الصحيــة يف مــا يتعلــق باإلنجــاب املفــرط 

ولكنهــم عملــوا أيًضــا علــى توضيــح الفوائــد األخالقيــة الســتخدام وســائل منــع الحمــل، واعتــروا اإلجهــاض 

الجنــايئ81 أحــد النتائــج شــديدة الخطــورة املرتتبــة علــى عــدم املعرفــة الواســعة بوســائل منــع الحمــل، مل يكــن 

هنــاك إحصائيــات شــاملة عــن اإلجهــاض، لكنهــم افرتضــوا أن النســاء األفقــر ســيلجأن إىل اإلجهــاض الجنــايئ 

بســبب الفقــر واليــأس، وأصحــاب هــذا الــرأي رأوا أن »تنظيــم النســل العلمــي وســيلة للقضــاء علــى اإلجهــاض 

اإلجرامــي املرتبــط بالطبقــات الدنيــا الــي تشــكل خطــًرا علــى املجتمــع وقيمــه«. ورأوا أيًضــا أن اســتخدام وســائل 

ــرىق بالفــرد  منــع الحمــل يشــجع علــى الــزواج يف ســن مبكــر دون أن يحمــل األزواج أعبــاء اإلنجــاب، فالــزواج »ي

اجتماعًيــا وأخالقًيــا«، ويســاعد علــى منــع العالقــات املحرمــة ممــا يجنــب املجتمــع املشــاكل األخالقيــة الكبــرية 

املرتبطــة باالنحرافــات األخالقيــة مثــل »الدعــارة والزنــا واملثليــة الجنســية واإلجهاض واالمتناع عن الــزواج«، ورأوا 

أن وجــود عــدد كبــري مــن غــري املزتوجــني يف املجتمــع ُيعتــر »أحــد أســباب الالنظاميــة االجتماعيــة82«. رأى بعــض 

80 املصدر السابق

81  كان اإلجهاض يف حالة خطر الحمل على صحة األم أثناء الثالثة شهور األوىل من الحمل مرشوع قانونًيا.
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املعارضــني الســتخدام وســائل منــع الحمــل مــن املنطلــق األخــاليق نفســه، أن اســتخدام وســائل منــع الحمــل 

هــو شــكل مــن أشــكال »االنحــراف الجنــي«، وتحدثــوا عــن خطــورة األعمــال »غــري الطبيعيــة« أثنــاء املمارســة 

الجنســية، وأوضحــوا أن »اإلنــزال خــارج الفــرج« ينجــم عنــه أمــراض مثــل رسعــة القــذف والعجــز الجنــي عنــد 

الرجــال واألمــراض العصبيــة والنفســية عنــد النســاء، خاصــًة الــاليت ال يصلــن للرعشــة الجنســية83.

كانــت زاهيــة مــرزوق، عضــوة الجمعيــة املرصيــة للدراســات االجتماعيــة، الصــوت النســايئ الوحيــد يف هــذا 

املؤتمــر، وقــد عــرت يف كلمتهــا عــن اســتيائها مــن ســيطرة الرجــال علــى املؤتمــر كلــه، وانتقــدت إهمــال كل 

الخطابــات والحجــج لــدور النســاء يف اإلنجــاب. بنــت زاهيــة حجتهــا علــى أن أعمــال اإلنجــاب وتربيــة األطفــال 

هــي باألســاس مهــام نســائية وقالــت إنــه حــى تقــوم النســاء بهــذه املهــام بالشــكل الصحيــح فينبغــي أن تتجنــب 

مخاطــر الــزواج املبكــر واإلنجــاب املفــرط، وحــذرت مــن انتشــار التــرشد، وإجــرام األطفــال، واالنطــواء، الذيــن ينتجــن 

مــن إنجــاب األطفــال غــري املرغــوب فيهــم، وأشــارت إىل دراســات نفســية للتدليــل علــى األذى النفــي الــذي 

يــر املــرأة، ووجــه النقــد  يلحــق باألطفــال إذا مــا تواجــدوا يف أرسة كبــرية العــدد84. تنــاول عبــاس عمــار مســألة تحر

للحركــة النســائية املرصيــة لعــدم وضعهــا موضــوع تحديــد النســل علــى أجندتهــا، وتســاءل كيــف يمكــن للنســاء 

أن تتحــرر إذا كان اإلنجــاب يشــغل كل وقتهــا، وأن تنظيــم النســل سيســاعد النســاء علــى القيــام بواجباتهــن يف 

اإلصــالح االجتماعــي يف مــرص، إىل جانــب القيــام بواجباتهــن املزليــة85.

األرسة أساس املجتمع

"األرسة أساس املجتمع، وقوامها الدين واألخالق والوطنية" املادة 48 من دستور 1954

"تعــى الدولــة بإنشــاء املنظمــات الــى تيــر للمــرأة التوفيــق بــني العمــل وبــني واجباتهــا ىف   األرسة" املــادة 

43 مــن دســتور 1954

يــة األرسة النوويــة يف إعــادة اإلنتــاج االجتماعــي والبيولوجــي،  جــاءت هــذه املــواد مــن دســتور 1954 لتعكــس مركز

والذكــورة  األنوثــة  أنمــاط  وإنتــاج  لألفــراد،  االجتماعــي  التشــكيل  سياســات  إلنفــاذ  األوليــة  املســاحة  وأنهــا 

كــم  »الطبيعيــني«، وترســيخ أنمــاط األخــالق الــي تحافــظ علــى اســتدامة البنيــة االجتماعيــة الالزمــة لإلنتــاج وترا

83 املصدر السابق

84  املصدر السابق
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الــرثوة. ويف هــذا اإلطــار، فــاألرسة هــي املوقــع األول حيــُث ُتقــوَّض أجســاد النســاء، وُتمــارس عليهــا الهيمنــة 

مــع  يتمــاىش  الــذي  اإلنجــايب  الســلوك  ناحيــة  ــه  وُتَوجَّ بهــا،  املنــوط  االجتماعــي  الــدور  آلداء  وُتعــد  والتحكــم 

السياســات الســكانية للدولــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن إطــار أخــاليق.

حــاول جمــال عبــد النــارص رفــع جــزء مــن األعبــاء اإلنجابيــة الــي تقــع علــى عاتــق النســاء وتعوقهــن عــن االنخــراط 

اإلنتاج/اإلنجــاب، فلقــد أعطــى  إعــادة  الدولــة جــزء مــن مســئوليات  اإلنتــاج، وذلــك بتحميــل  واإلســهام يف 

القانــون رقــم 14 لســنة 1964 الحــق لــكل الحاصلــني علــى درجــات تعليــم متوســط أو فــوق متوســط يف التعيــني 

يف القطــاع العــام بغــض النظــر عــن نوعهــم االجتماعــي، فيمــا ألزمــت قوانــني العمــل أصحــاب العمــل بإعطــاء 

إجــازة وضــع مدفوعــة األجــر للنســاء حديثــات الــوالدة مــدة خمســني يوًمــا،  وألــزم أصحــاب العمــل يف األماكــن 

يــة لألطفــال، ومنــع أصحــاب العمــل  حيــث تتخطــى العمالــة النســائية 100 امــرأة بتوفــري خدمــات الرعايــة النهار

مــن فصــل النســاء الحوامــل أو الــاليت يقضــني إجــازة الوضــع86. وبالرغــم مــن التحســينات الــي كان لهــا أثــر كبــري 

يف انخــراط النســاء يف مجــاالت التعليــم والعمــل يف الحقبــة النارصيــة، فالتغيــريات مل تمــس العالقــات األرسيــة 

ــارص مــع مؤسســة األرسة باعتبارهــا مســاحة يــرسي  الــي أسســت لهــا الحقبــة الســابقة8٧، بــل تعامــل عبــد الن

عليهــا عمليــة التخطيــط القومــي لتصبــح األرسة ذاتهــا موضوًعــا للتشــكيل والتخطيــط ثــم تصبــح بدورهــا جــزًءا 

فاعــاًل يف تنفيــذ تلــك العمليــة88.

ومــن نفــس منطلــق خطــورة الزتايــد الســكاين علــى مســتويات الفقــر والتعليــم والصحــة وتحقيــق الرفــاه، 

والتعامــل مــع الســكان كأحــد مكونــات اإلنتــاج الــي يجــب تحســني نوعيتهــا، والدعــوة لــرضورة إعــادة التــوازن 

املــادي واإلنتــاج البيولوجــي؛ ُشــكلت »اللجنــة القوميــة ملشــكالت الســكان« داخــل هيــكل  مــا بــني اإلنتــاج 

يــادة  الز أثــر  مــرص، وبحــث  الســكانية يف  االتجاهــات  أجــل دراســة  مــن  العامــة  للخدمــات  الدائــم  املجلــس 

الســكانية علــى التنميــة االقتصاديــة، وتقييــم أســاليب التأثــري يف االتجاهــات الســكانية لتحســني مســتوى رفــاه 

الفــرد واألرسة واملجتمــع وتقديــم توصيــات لسياســة ســكانية تتوافــق مــع أهــداف مــرص القوميــة وتحســن 

 Mervat Hatem, “Economic and Political Liberation in egypt and the Demise of State Feminism”,  86
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وضــع مــرص الــدويل. ووكلــت للجنــة الفرعيــة الطبيــة مهــام نــرش الثقافــة الجنســية علــى مســتويات مختلفــة 

باســتخدام وســائط ســمعية وبرصيــة وفتــح عيــادات تنظيــم األرسة الختبــار مــدى التجــاوب مــع اســتخدام 

وســائل منــع الحمــل املختلفــة89.

يــة تضــم علمــاء ســكان )ديمجرافيــني( وعلمــاء اجتمــاع ومعلمــني وعلمــاء نفــس  ســنة 1954، تشــكلت لجنــة وزار

وصحفيني ورجال دين، لتعمل كل فئة يف مجالها على بحث بنية األرسة وحجمها املثايل، ولرصد نماذج السلوك 

اإلنجــايب بــني فئــات الشــعب املــرصي املختلفــة، وتحليــل بيانــات اإلحصــاء الســكاين، وقيــاس مــدى قبــول اســتخدام 

وســائل منــع الحمــل وفًقــا لتقســيمات الفئــات الســكانية املختلفــة. جــاءت تلــك الجهــود يف إطــار محاولــة لوضــع 

سياســة ســكانية شــاملة للحــد مــن الســكان، ويف ســنة 1965، بــدأ االنتقــال مــن مرحلــة البحــث إىل مرحلــة تنفيــذ 

برامــج تنظيــم األرسة بتأســيس »املجلــس األعلــى لتنظيــم األرسة« الــذي يتلخــص دوره يف نــرش عيــادات تنظيــم 

األرسة والدعايــة لخدماتهــا يف كل أنحــاء البــالد للحــد مــن الســكان. »حشــدت برامــج تنظيــم األرسة أيديولوجيــات 

كــدت أن تنظيــم األرسة هــو جــزء مــن تقــدم الدولــة ورفــاه شــعبها«90. القوميــة والتقــدم القومــي الــي أ

عــادًة مــا توســم فــرتة جمــال عبــد النــارص بـ»نســوية الدولــة«، لكــن يف الحقيقــة نســوية الدولــة هــي الوجــه اآلخــر 

لـ»أبويــة الدولــة«، إذ تكــون الدولــة متداخلــة يف كل مناحــي حيــاة األفــراد، وال تســمح لهــم بــأي نمــط مــن أنمــاط 

التنظيــم املســتقل أو القاعــدي، بــل تفــرض عليهــم أنمــاط التنظيــم االجتماعــي مــن أعلــى. احتكــرت دولــة عبــد 

النــارص تشــكيل الخطــاب الســيايس بــكل أشــكاله، بمــا يتضمــن احتــكار »الخطــاب النســوي«، ومــن ثــم فهــذا 

النمــط مــن »النســوية« مل يتخــذ مــن  مطالــب النســاء -أًيــا كانــت طبقتهــن االجتماعيــة- أو احتياجاتهــن أو 

أولوياتهــن مركــًزا لــه، بــل علــى العكــس تجــاوب مــع بعــض مطالــب الحقبــة الســابقة بمــا يتوافــق مــع أهــداف 

الدولــة يف اإلنتــاج وتحقيــق الرفــاه االجتماعــي. فأثنــاء هــذه الحقبــة اســتطاعت بعــض النســاء مــن االســتقالل 

املــادي عــن أرسهــن، لكــن اســتمر تثبيتهــن يف نمــط األرسة النوويــة بمــا يتوافــق مــع أدوار إعــادة اإلنتــاج ومــا 

ــاء  ــة، فاإلجــراءات الــي حملــت بعًضــا مــن أعب ــا للسياســة الســكانية للدول ــه مــن إنجــاب مخطــط وفًق تتضمن

ــذي يتعامــل مــع  إدمــاج النســاء يف  ــق النســاء، حدثــت  يف إطــار املنطــق الحــدايث ال ــة عــن عات األعمــال اإلنجابي

ــا أصيلــة لهــن. التعليــم والعمــل بكونهــا آليــات لتحجيــم إنجابيتهــن، وليــس حقوًق
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"تكفــل الدولــة التوفيــق بــني واجبــات املــرأة نحــو األرسة وعملهــا يف املجتمــع، ومســاواتها بالرجــل يف كافــة 

يعة اإلســالمية"  مياديــن الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة، دون إخــالل بأحكام الرش

املــادة 11 مــن دســتور 19٧1

توضــح هــذه املــادة ســيطرة الخطــاب الديــي الــذي مل تخــُل منــه الخطابــات حــول األرسة وأجســاد النســاء يف 

الحقــب الســابقة، و  أصبــح ذلــك التوجــه مهيمًنــا يف عهــد أنــور الســادات، الــذي شــكلت سياســات االنفتــاح 

االقتصــادي أحــد معاملــه البــارزة وكان لهــا أثــر كبــري يف موقــع النســاء يف املجتمــع واألرسة. فبعــد عقديــن مــن 

ــارصي علــى كل مــا لــه عالقــة بالحيــاة السياســية واالجتماعيــة، بوصــول  االســتحواذ الكامــل مــن الخطــاب الن

أنــور الســادات للســلطة، يف محاولــة منــه للقضــاء علــى بقايــا النارصيــة، تحالــف مــع اإلخــوان املســلمني91 وأصــدر 

يعهــا يف الجامعــات. وســمح لقيــادات  قــرارات بالســماح لهــم بإعــادة إصــدار نرشتهــم الشــهرية »الدعــوة« وتوز

الجماعــة بالرجــوع مــن منافيهــم وأصــدر قــرارات باإلفــراج عــن املحبوســني92.

كانــت الهجــرة لــدول الخليــج هــي الحــل األوقــع للطبقــات الوســطى والعاملــة، وذلــك يف إطــار الــرتدي الشــديد 

ــاح يف ســبعينيات القــرن العرشيــن، فانخفــاض املرتبــات يف  ــة الناتجــة مــن سياســات االنفت لألوضــاع االقتصادي

القطــاع الحكومــي مقارنــة بالتضخــم يف األســعار كان لــه أثــر شــديد الســلبية يف أوضــاع الطبقــات الوســطى 

والعاملــة، خاصــًة النســاء منهــا نظــًرا ألن القطــاع العــام كان املوقــع األســايس لتوظيــف النســاء93. شــهدت نهايــة 

الســبعينيات نقاشــات عامــة حــادة حــول مــدى الرغبــة يف توظيــف النســاء ضمــن قــوة العمــل، وركــز املعارضــون 

لعمــل النســاء مــن اإلســالميني والعلمانيــني علــى اآلثــار الســلبية الــي ترتتــب علــى األرسة واألطفــال بســبب 

انخــراط النســاء يف العمــل، فيمــا وجهــوا اللــوم للنســاء العامــالت علــى ازدحــام املواصــالت العامــة واإلنتاجيــة 

يــة الــي هيمنــت يف تلــك الفــرتة حــول  املنخفضــة. مل يختلــف موقــع الدولــة عــن الخطابــات األبويــة والذكور

»إشــكالية« عمــل النســاء، فلقــد قدمــت الدولــة للنســاء العامــالت بالقطــاع العــام الكثــري مــن الحوافــز مــن أجــل 

91  كان قد تم حظر جماعة اإلخوان املسلمني سنة 1954، بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد النارص. ألقي القبض على الكثري 

من القيادات وبعضهم هربوا باحثني عن لجوء يف بعض الدول الغربية والعربية. لكن يف الحقيقة كانت جماعة اإلخوان قد حققت 
انتشاًرا واسًعا منذ تأسيسها، ففي عام 1940 كانت قد وصلت عضويتها إىل مليون عضو من جميع محافظات مرص.

 Neamat Guenena; Nadia Wassef, “Unfulfilled Promises: Women’s rights in Egypt”, Population 92

Council West Asia and North Africa Office, 1999, PP. 7-8
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دفعهــن ألخــذ إجــازة دون مرتــب، أو للعمــل بــدوام جــزيئ لرعايــة أطفالهــن. وبالرغــم مــن كل هــذه الضغوطــات 

علــى النســاء العامــالت حــى يبقــني يف منازلهــن، اســتمرت الغالبيــة العظمــى منهــن يف العمــل94.

دفعــت سياســات االنفتــاح ومــا ترتــب عليهــا مــن تضخــم يف األســعار، نســاء الطبقــة العاملــة ســواء مــن املدينــة أو 

يــف إىل االنخــراط يف قــوة العمــل، تجســد هــذا االنخــراط بقــوة يف رشكات  القطــاع العــام الصناعــي، فبينما كان  الر

الغالبيــة مــن الذكــور يســعون إىل أجــور أفضــل مــن خــالل العمــل يف القطــاع الخــاص أو الهجــرة إىل دول الخليــج، 

فضلــت النســاء العمــل يف القطــاع العــام ملــا يتضمنــه مــن مواصــالت مدعومــة وخدمــات رعايــة لألطفــال وإجــازة 

كــرث  أمومــة. وبالرغــم مــن تزايــد االعتمــاد علــى العمالــة النســائية يف هــذا القطــاع أثنــاء هــذه الفــرتة كقــوة عمــل أ

ــة مكلفــة بســبب احتياجهــن إلجــازة  ــع يف التعامــل مــع النســاء باعتبارهــن عمال اســتقراًرا، اســتمر مــدراء املصان

ــور حــى يبقــوا عليهــم  ــن حوافــز للعمــال املهــرة مــن الذك ي ــة األطفــال، فيمــا رصف بعــض املدير األمومــة ولرعاي

ضمــن قــوة العمــل، حــى يف بعــض الحــاالت الــي شــهد فيهــا مديــرون بعــض أماكــن العمــل نجــاح النســاء 

وانتاجيتهــن العاليــة، كان مديــرون الدرجــة األعلــى يــرددون عــدم مالئمــة النســاء لهــذا النــوع مــن العمــل )اإلنتــاج 

الصناعــي( بســبب انشــغالهن بمســئولياتهن تجــاه أرسهــن95.

رجوعــاً إىل التحكــم يف الســكان وتحديــد النســل، ربطــت السياســة الســكانية يف مــرص يف عهــد أنــور الســادات 

ــادة الســكانية والتنميــة، وهــو مــا يتمــاىش مــع سياســات االنفتــاح املفروضــة واملتبعــة  ي مــا بــني الحــد مــن الز

 soft( »يفيــة باألســاس واعتمــد علــى سياســة »البيــع باإلقنــاع حينهــا، اســتهدف برنامــج الســكان املناطــق الر

sell( واســتخدام أســلوب يف رسد املعلومــات والتواصــل مــع الجهــات املعنيــة، وذلــك لتجنــب بــروز جهــات 

معارضــة لرامــج تنظيــم األرسة -خاصــًة اإلســالميني، وقــام علــى توظيــف كــوادر محليــة مــن الشــابات و 

يــة ويعملــن جميًعــا تحــت إرشاف مجلــس قــروي محلــي، ومل يكــن  ــف واحــدة لــكل قر الفالحــات، كان ُيوظَّ

عملهــن يقتــرص علــى نــرش املعرفــة بخصــوص تنظيــم األرسة فقــط بــل كــن يعملــن أيًضــا علــى مجموعــة مــن 

ــة األخــرى96. األنشــطة التنموي
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يكيــة  يف أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، اعرتضــت بعــض هيئــات التمويــل الدوليــة مثــل الهيئــة األمر

للتنميــة الدوليــة )USAID( علــى املنظــور التنمــوي املُتبــع يف السياســة الســكانية املرصيــة، ورأت أنــه غــري فعــال، 

ومارســت ضغًطــا كبــرًيا علــى الحكومــة املرصيــة لتوجيههــا نحــو برنامــج مبــارش للتحكــم يف خصوبــة الســكان. 

كــر تمويــل للحكومــة املرصيــة لدعــم برامــج التحكــم الســكاين، الــذي  يكيــة للتنميــة الدوليــة أ قدمــت الهيئــة األمر

بــدأ ســنة 19٧٧. بــني عامــي 19٧٧-1983 قدمــت الهيئــة 8٧ مليــون دوالر أمريــيك ووعــدت بتمويــل إضــايف قــدره 

يكيــة للتنميــة الدوليــة بقطــع الدعــم عــن الحكومــة  يــيك ســنة 1985. هــددت الهيئــة األمر 20 مليــون دوالر أمر

املرصيــة إذا مل تســتجب األخــرية لــرشوط الهيئــة، عشــية توقيــع عقــد التجديــد ســنة 1983، وبالفعــل قبلــت 

الحكومــة املرصيــة بــرشوط الهيئــة، الــي اعتمــدت أول خطواتهــا إجــراء مســًحا ممــواًل مــن الجهــة املانحــة حــول 

انتشــار اســتخدام وســائل منــع الحمــل. وأفــادت نتائجــه بـ»محدوديــة اســتخدامها9٧«. ويف ســنة 1985، اقرتحــت 

يكيــة للتنميــة الدوليــة إنشــاء املجلــس الوطــي للســكان، ومــن خاللــه قدمــت خطــة ســكانية جديــدة  الهيئــة األمر

تعمــل علــى التوســع يف تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة يف القطاعــني الحكومــي والخــاص، وتعتمــد علــى خطــاب 

حــق األزواج يف »االختيــار الحــر« يف تحديــد عــدد أطفالهــم والفــروق الزمنيــة يف مــا بينهــم، وبالرغــم مــن أن املســح 

قــدم انخفــاض معــدل الخصوبــة يف مــرص مــن 6.6 يف أواخــر الســتينيات إىل 3.9 يف أوائــل التســعينيات، رأت 

ــة وانصياعهــا لألهــداف  ــة مــا زال شــديد االرتفــاع. ويف إطــار تعــاون الحكومــة املرصي الهيئــة أن معــدل الخصوب

يكيــة للتنميــة الدوليــة، قدمــت الهيئــة تمويــاًل قــدره 102 مليــون دوالر لقطــاع  الســكانية الــي حددتهــا الهيئــة األمر

الســكان يف مــرص بــني عامــي 981988-1983.

اســتهدفت برامــج تنظيــم األرسة النســاء بإتاحــة وســائل منــع الحمــل األنثويــة فقــط. كانــت حبــوب منــع الحمــل 

هــي الوســيلة األكــرث اســتخداًما بــني النســاء املرصيــات حــى منتصــف الثمانينيــات، لكــن أفــادت أبحــاث منظمــات 

يكيــة للتنميــة الدوليــة أن النســاء املرصيــات ال يســتخدمن حبــوب منــع  املجتمــع املــدين تحــت إرشاف الهيئــة األمر

الحمــل وفًقــا لتعليمــات القائمــني علــى عيــادات تنظيــم األرسة، فبعــض النســاء تنقطــع عــن اتخــاذ الحبــوب 

بســبب آثارهــا الجانبيــة عليهــن. فيتوقفــن عــن اتخاذهــا إذا كــن غــري ناشــطات جنســًيا أو إذا تغيــب أزواجهــن، 

ويتأثــر الزتامهــن بالتعليمــات باملعرفــة غــري الدقيقــة الــي يشــاركها املحيطــني مــن العائلــة واألصدقــاء. وبنــاًء علــى 

Kamran Asdar Ali, “Planning the Family in Egypt: New Bodies, New Selves”, The American Univer-  9٧
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ذلــك، رأت الهيئــة أن النســاء املرصيــات »غــري مســئوالت« يف اســتخدامهن لوســائل منــع الحمــل ممــا يعيــق 

كــرث »فاعليــة«  تحقيــق أهــداف التحكــم الســكاين املرجــوة، وبنــاًء علــى ذلــك بــدأت الهيئــة يف تقديــم يف وســائل أ

مثــل اللوالــب الــي تســتمر فاعليتهــا ملــدة ثمانيــة أعــوام وال يمكــن للمســتخدمة إزالتهــا بنفســها دون بعــض 

املخاطــر الصحيــة. ففــي أواخــر الثمانينيــات، أتاحــت عيــادات وزارة الصحــة للوالــب الــي كانــت تــأيت بدعم كبري من 

 Depo-provera injection( جــت لهــا، بينمــا أدخلــت أســاليب الحقــن يكيــة للتنميــة الدوليــة وروَّ الهيئــة األمر

and Norplant injection( الــي اســتهدفت بشــكل أســايس النســاء الفقــريات مــن القــرى املرصيــة، وكانــت 

يكيــة للتنميــة الدوليــة99.   مدعومــة أيًضــا مــن الهيئــة األمر

مــن منطلــق أن رفــع الدعــم عــن الســلع والخدمــات األساســية ســيجعل تكلفــة اإلنجــاب عاليــة، ممــا ســيدفع 

بــاألزواج لتقليــل عــدد أطفالهــم بـ»إرادتهــم الحــرة«، أجــرت هيئــات التنميــة الدوليــة الحكومــة املرصيــة علــى 

ــة، وهــي  يجي ــر اقتصادهــا وخصخصــة القطــاع العــام وتبــي خطــط رفــع الدعــم التدر ي تبــي سياســات لتحر

التحكــم  لتنفيــذ سياســات  الحمــل  منــع  لتوفــري وســائل  كبــرًيا  مادًيــا  الــي قدمــت دعًمــا  نفســها  الهيئــات 

الســكاين يف مــرص100.

ية والخطابات حول الجسد واألرسة الحركة النسوية املرص

عــادًة مــا ُتوثــق بــوادر الحركــة النســوية املرصيــة مــع بدايــة حركــة االســتقالل الوطــي يف بدايــات القــرن العرشيــن101، 

لكــن يف الحقيقــة كان للنســاء وجــوًدا قوًيــا يف التحــركات الشــعبية املقاومــة لالحتــالل العثمــاين ومــا قبلــه، وكانــت 

99 املصدر السابق

100  املصدر السابق، ص.4

ع جوديث تاكر هذا لرتكزي الكتابات الي توثق انخراط النساء يف السياسة على أنماط العمل السيايس الرسمي، أي العمل 
ِ
101  ُترج

السيايس الذي ُيمارس يف إطار األحزاب السياسية أو من خالل تقلد منصب معني، أو من خالل حركات املقاومة السياسية املؤدلجة 
واملنظمة، ويف الرشق األوسط تحديًدا، تركز الكتابات على بحث دور النساء يف إطار حركات االستقالل الوطي املختلفة يف املنطقة. 

وتؤكد أهمية رؤية الطريقة الي انخرطت بها النساء يف السياسة الرسمية املصممة الي يهيمن عليها الرجال تماًما، ولكنها تعقب 
قائلة إن الرتكزي الحرصي على اإلطار السيايس الرسمي ينتهي بنا إىل الرتكزي على بضع فاعالت تاريخيات، الاليت تسميهن »النساء 

األحق« )the women worthies(، وتستطرد أننا إذا ركزنا فقط على أولئك النساء دوًنا عن غريهن، فإننا بذلك نهمل ُبعًدا شديد 
األهمية يف أنشطة النساء السياسية، فالنساء على مدار التاريخ قد انخرطن يف الحركات الشعبية غري الرسمية، والعفوية يف أغلب 
األحيان، الي عادًة  ما تكون رًدا على أفعال قمعية ترتكبها الطبقة الحاكمة أو سلطة الدولة. وتوضح أن حجم انخراط النساء يف 
السياسة يرتبط ارتباًطا مبارًشا بالتحول من نمط العمل السيايس غري الرسمي إىل الرسمي. فعلى سبيل املثال، كان وجود النساء 
يف املظاهرات الشعبية يف الحقول والشوارع  مرئًيا وبارًزا يف بدايات القرن التاسع عرش،  وبدأ هذا الوجود يف االنحسار والتوجه إىل 

هوامش الحياة السياسية يف أواخر القرن مع بداية ظهور أشكال العمل السيايس الرسمي )على يد النخبة الوطنية(.

 Judith E. Tucker, “Women and the State in 19th Century Egypt: Insurrectionary women”. MERIP 
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أجســادهن محــاًل لفــرض التقويــم وســيطرة الدولــة. وكان املجــال الخــاص املُتمثــل يف األرسة مجــااًل للتفــاوض 

يفيــات،  واملقاومــة مــن خــالل اللجــوء للمحاكــم املحليــة، حيــُث كانــت النســاء مــن جميــع الطبقــات، املدنيــات والر

تتقــدم للمحاكــم املحليــة لعــرض قضاياهــن. كانــت نســاء الطبقــات الُعليــا يوكلــن شــخًصا للرتافــع عنهــن، بينمــا 

يــف يتقدمــن بأنفســهن ويحكــني تجاربهــن املرتبطــة بعملهــن واملرتبطــة  كانــت النســاء الفقــريات مــن املــدن والر

أيًضــا بحيواتهــن الشــخصية مثــل قضايــا الطــالق والتملــك102.

يف مطلــع القــرن العرشيــن، بــدأت الحركــة النســوية )الرســمية( يف التشــكيل  وكانــت جــزًءا مــن الحركــة الوطنيــة 

املرصيــة، تصــورت الكثــري مــن النســاء املنخرطــات يف الحركــة آنــذاك  أن حركــة التحــرر الوطــي ســتضمن لهــن بعض 

مــن الحقــوق الــي طالــن بهــا قبيــل االســتقالل، لكــن بعدمــا تمكــن الوفــد مــن الســلطة وبــدأت كتابــة الدســتور 

اكتشــفت النســاء املنخرطــات يف الحركــة حينهــا أن مطالبهــن مل ُتضمــن يف الدســتور، ومــن ثــم أُســس االتحــاد 

النســايئ املــرصي بحلــول عــام 1923 ليكــون منــًرا تســتطيع نســاء الطبقــات الوســطى والعليــا رفــع مطالبهــن مــن 

خاللــه103. رفــع االتحــاد النســايئ املــرصي مطالــب سياســية ونســوية واقتصاديــة مرتبطــة بوضــع النســاء، وكانــت 

ــه يناقشــن تلــك املطالــب يف إطــار الخطــاب الوطــي املهيمــن حينهــا، بمعــى آخــر، كانــت ُحجــة االتحــاد  عضوات

ترتكــز علــى تحســني أوضــاع النســاء مــن أجــل تحســني أوضــاع الوطــن أو األمــة، بمــا أنهــن املربيــات األساســيات. 

وهــو خطــاب يســتند باألســاس إىل قــرص أعمــال الرتبيــة والتنشــئة علــى النســاء ويتخــذ مــن أدوارهــن اإلنجابيــة 

مركــًزا لــه. حــرص االتحــاد أيًضــا علــى عــدم اتخــاذ مواقــف خالفيــة يف مــا يتعلــق بالدولــة والديــن، ورفــع مطالــب 

متعلقــة بتحســني أوضــاع النســاء يف األرسة مــن خــالل ترشيــع قانــون لألحــوال الشــخصية يمنــع تعــدد الزوجــات 

للرجــال، وال يعــرتف بالطــالق الشــفهي، ويمنــح النســاء الحــق يف حضانــة أطفالهــن بعــد الطــالق، ويلغــي  بيــت 

الطاعــة، ويحــدد الحــد األدىن لــزواج اإلنــاث. تضمنــت املطالــب أيًضــا إصالحــات متعلقــة بتوفــري مســاحة تمكــن 

النســاء مــن الطبقــات الوســطى والعليــا مــن الخــروج  مــن املجــال الخــاص، وتمهــد بيئــة لوجودهــن يف املجــال 

العــام، فتمحــورت املطالــب حــول توفــري فــرص تعليــم وعمــل للنســاء بالتســاوي مــع الرجــال، وإعطــاء النســاء 

حقوقهــن السياســية الكاملــة مثــل الحــق يف التصويــت104.

Judith E. Tucker, “Problems in The Historiography of Women In the Middle East: The case of Nine-  102
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ــب النســوية األوىل، ومل يكــن هــدف النســويات  ــة والجنســية محــاًل للمطال مل يكــن الجســد أو الحقــوق اإلنجابي

نقــد السياســات الســكانية، بــل أســهمن يف إنفاذهــا عــر دفعهــا مــن خــالل قنــوات التنظيــم األوىل الــي انخرطــن 

ًيــا يف عمليــة تحديث األمهــات الفقريات،  فيهــا، مثــل الجمعيــات الخرييــة الــي -كمــا أرشنــا ســابًقا- أدت دوًرا محور

وتســييد أنماط أمومة نســاء الطبقات الوســطى والعليا، والنظر إىل النســاء الفقريات باعتبارهن املســئول األول 

ــر بالســلب يف اإلنتــاج، وذلــك بســبب فقرهــن وعــدم وعيهــن  عــن النســب العاليــة لوفيــات األطفــال، ممــا يؤث

بقواعــد النظافــة الشــخصية الســليمة. بمعــى آخــر، أســهمت املوجــة األوىل مــن الحركــة النســوية يف ترســيخ فكــرة 

يــع غــري العــادل للــرثوة واألمــالك،  أن التضخــم الســكاين هــو الســبب األســايس للفقــر، محيــدة بذلــك النظــر إىل التوز

وأن النســاء الفقــريات هــن الســبب األســايس يف مــوت أطفالهــن واســتدامة الفقــر واملــرض ألن إنجابيتهــن تورثهما. 

ولعــل تعامــل الحركــة النســوية الرســمية/الليرالية مــع موضــوع العمــل بالجنــس عقب االســتقالل الوطي يوضح 

لنــا اإلطــار الــذي نظــرت مــن خاللــه هــذه الفئــة مــن النساء/النســويات إىل أجســاد النســاء األقــل امتيــاًزا، وكيــف 

أســهمن يف وضــع أطــر وضوابــط علــى الســلوك األخــاليق والجنــي للنســاء بالحملــة الــي نظمنهــا مــن أجــل إلغــاء 

تقنــني العمــل بالجنــس، وكيــف رســخن لــدور الدولــة الوطنيــة يف تقويــم أجســاد النســاء وذواتهــن. 

عملــت النســويات علــى رفــع مطالــب متعلقــة باملســاواة بــني النســاء والرجــال يف املجتمــع املــرصي، لكنهــن 

ــة، ممــا كان يضعهــن يف  ــات الغربي ــة يهيمــن عليهــا الخطاب ــة نســوية عاملي يف الوقــت نفســه كــن جــزًءا مــن حرك

ية وتمــزي ملصلحــة  موقــع مهمــش داخلهــا باعتبارهــن املمثــالت الوحيــدات لدولــة تســودها قوانــني اســتعمار

األجانــب مــن البيــض )Capitulary laws(105. عملــت النســويات املرصيــات، وعلــى رأســهن هــدى شــعراوي 

وســزيا نــرواي، علــى تشــكيل جبهــة وطنيــة مناهضــة للعمــل بالجنــس التجــاري بالتحالــف مــع املؤسســات 

القــادرة علــى تعبئــة الــرأي العــام املــرصي مثــل األزهــر. جــاءت هــذه الحملــة يف إطــار حملــة أوســع مــن أجــل إلغــاء 

ية الــي تمــزي ملصلحــة األجانــب يف مــرص. ويف إطــار مؤتمــر املكتــب الــدويل ملناهضــة اإلتجــار  القوانــني االســتعمار

 International Bureau for the Suppression of the Traffic in Women and( بالنســاء واألطفال

Children IBS(، الــذي أقيــم ســنة 1924، نــددت هــدى شــعراوي بالــدور الــذي تؤديــه القوانــني التميزييــة 

ملصلحــة األجانــب يف تقنــني »الرذيلــة املنظمــة«، إذ كانــت املنظمــات الدوليــة مثــل الـــ IBS وغريهــا ُتقــِدم خدمــات 

رعايــة، و»إصــالح أخــاليق«، ومالجــئ للعامــالت بالجنــس التجــاري مــن األوروبيــات يف مــرص. وطالبــت هــدى 

Francesca Biancani, “Sex work in Colonial Cairo, 1882-1952”, A thesis submitted to the Depart-  105

 ment of Government of the London School of Economics and Political Science for the Degree of
Doctor in Philosophy, London, 2012, PP. 257
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ية بــأن تتنــازل عــن ســلطتها وتســمح للســلطات املحليــة بإغــالق  شــعراوي يف هــذا املؤتمــر الســلطات االســتعمار

ــراوي يف مؤتمــر التحالــف الــدويل لحــق  أماكــن العمــل بالجنــس الــي يديرهــا أجانــب، وباملثــل طالبــت ســزيا ن

يــس ســنة 1924، بإعطــاء الســلطات املرصيــة صالحيــة قانونيــة علــى  النســاء يف التصويــت، الــذي أُقيــم يف بار

مواطنيهــا مــن أجــل تســهيل محاكمــة أصحــاب بيــوت الدعــارة مــن األجانــب. يف ســنة 1929، يف مؤتمــر التحالــف 

الــدويل لحــق النســاء يف التصويــت، الــذي أقيــم يف برلــني حينهــا، صــدر قــراًرا ينــص علــى وجــوب تمهيــد ســلطات 

يــق للســلطات املرصيــة مــن أجــل الســيطرة علــى األخــالق والصحــة العامــة106. االســتعمار الطر

وقعــت هــدى شــعراوي علــى التوصيــات الــي قدمتهــا إحــدى عضــوات رابطــة اليقظــة الوطنيــة الريطانيــة 

للمكتــب الــدويل ملناهضــة اإلتجــار بالنســاء واألطفــال )IBS(، ســنة 1930، الــي نصــت علــى رضورة ترشيــع قانــون 

إللغــاء جميــع املنــازل املُرخصــة للعمــل بالجنــس التجــاري، ووقــف تســجيل العامــالت بالجنــس، ووقــف الكشــف 

الصحــي عليهــن، وإصــالح قانــون العقوبــات يك يتضمــن عقوبــة شــديدة علــى الطــرف الثالــث، أًيــا كان جنســه، 

يــن، وترشيــع قانــون لحمايــة املــارة يف الشــارع مــن مالحقــة )العامــالت بالجنــس(،  الســتغالله عــدم أخالقيــة اآلخر

يــز ثقافــة  يــم املثليــة الجنســية. فيمــا تضمنــت توصياتهــا العمــل علــى ثالثــة محــاور تعليميــة، أولهــا تعز وتجر

الصحــة االجتماعيــة )Social Hygiene( ونــرش معايــري أخالقيــة ال تفــرق بــني النســاء والرجــال؛ وثانيهــا التوعيــة 

باملســئولية االجتماعيــة والحاجــة إىل العمــل علــى عــالج فعــال لألمــراض املنقولــة جنســًيا بالتــوازي مــع محــارضات 

للتوعيــة بهــذه األمــراض؛ وثالثهــا التوعيــة بالحاجــة إىل العمــل اإلصالحي/العالجــي )علــى املســتوى االجتماعــي 

ــراوي إىل  واألخــاليق وعلــى مســتوى الصحــة العامــة( )remedial work(، ويف اإلطــار نفســه، أشــارت ســزيا ن

ية الــي تمــزي ملصلحــة األجانــب، مل ُتَحــل بعــد ممــا يجــرد أي جهــود منظمــة مــن  أن مشــكلة القوانــني االســتعمار

الدولــة ملناهضــة العمــل بالجنــس وإلغائــه مــن معناهــا10٧. 

ية الــي تمــزي ملصلحــة األجانــب، مــع تحديــد فــرتة انتقاليــة مدتهــا  يف ســنة 193٧، أُلغيــت القوانــني االســتعمار

12 ســنة، لكــن مل تتخــذ الحكومــة املرصيــة أو الســلطات السياســية أو الرشطــة إجــراءات صارمــة مــن أجــل 

إلغــاء تقنــني العمــل بالجنــس، ممــا أحبــط بشــدة النســويات املرصيــات ودفعهــن للتنســيق مــع النشــطاء 

الريطانيــني املنارصيــن إللغــاء الدعــارة. فعندمــا ُطرحــت فكــرة تنظيــم مؤتمــر املكتــب الــدويل ملناهضــة اإلتجــار 

بالنســاء واألطفــال )IBS( ســنة 1939 يف مــرص، تحمســت النســويات املرصيــات لذلــك كثــرًيا، لكــن مل ُيقــام 

106  املصدر السابق، ص.258-25٧

10٧  املصدر السابق، ص.259-258
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املؤتمــر بســبب تدهــور األوضــاع السياســية واالقتصاديــة أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة. ويف النهايــة، أغلقــت 

املنــازل العمــل بالجنــس التجــاري بموجــب قــرار عســكري ســنة 1949، وســنة 1953 ُجــرِّم العمــل بالجنــس يف 

إطــار اإلجــراءات اإلصالحيــة النارصيــة108.

ســعت الحركــة النســوية لتحســني وضــع النســاء يف األرسة الحديثــة والنوويــة، برفــع مطالــب مرتبطــة بقانــون 

األحــوال الشــخصية، الــذي كان ومــا زال محــاًل للــزاع الدائــم بــني القــوى االجتماعيــة والسياســية املختلفــة، ومــع 

أن النســويات طالــن بمنــع تعــدد الزوجــات يف هــذا القانــون، فقــد جــاء قانــون األحــوال الشــخصية لســنة 1929 

يــادة الســكانية109.  مقــًرا بحــق الــزوج يف التعــدد، وذلــك ألن بعــض الكتــاب  رأوا حينهــا أن مــرص بحاجــة إىل الز

وبالرغــم مــن صــدور قــرار إداري ســنة 196٧ بمنــع اســتخدام الرشطــة إلرجــاع الزوجــة ملــزل الــزوج110، فــإن »بيــت 

الطاعــة« مــا زال موجــوًدا يف قانــون األحــوال الشــخصية املــرصي. وبينمــا أحدثــت التغيــريات الهيكليــة الــي جاءت 

نتيجــة لإلجــراءات اإلصالحيــة يف العهــد النــارصي، تزايــًدا يف القبــول االجتماعــي لوجــود النســاء يف الحــزي العــام 

وانخراطهــن بنســب كبــرية يف التعليــم والعمــل، فــإن تلــك التغيــريات مل تفــكك العالقــات داخــل األرسة مــن 

الناحيــة القانونيــة أو االجتماعيــة أو تمســها. 

مل يكــن هنــاك مجــال للتنظيــم النســوي، شــأنه شــأن أي تنظيــم ســيايس آخــر، يف فــرتة جمــال عبــد النــارص. وعقب 

تــويل أنــور الســادات الســلطة، مل يكــن هنــاك مجــال للتنظيــم الســيايس املســتقل ســوى لإلخــوان املســلمني، ومــع 

ية  ذلــك، اهتــم نظــام أنــور الســادات بحشــد النســاء مــن خــالل تنظيمــات جديــدة، إذ أعطــى تعليمــات للســكرتار

العامــة للحــزب العــريب االشــرتايك )الحــزب الوحيــد حينهــا( بإنشــاء منظمــات للشــباب والنســاء منفصلــة عنــه، 

لكنــه عــارض وجــود أي منظمــات نســوية مســتقلة تحمــل أجندتهــا الخاصــة يف عهــده111، بــل ومنعهــا. ويف إطــار 

»عقــد النســاء« الــذي أطلقتــه األمــم املتحــدة بدايــًة مــن 19٧5، أنشــأ النظــام املــرصي منظمــة نســائية مرصيــة 

كــر كجــزء مــن إعــادة التنظيــم الســيايس للحــزب العــريب االشــرتايك، فيمــا أنشــأ »اللجنــة الوطنيــة للنســاء«،  أ

108 املصدر السابق، ص.261-259
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الــي ضمــت كل النســاء الــاليت يتخــذن مواقــع قياديــة يف الهيئــة التنفيذيــة للحــزب112. ويف هــذا الوقــت، هيمنــت 

الســيدة األوىل جيهــان الســادات علــى الخطابــات املرتبطــة بحقــوق النســاء، وعلــى الناحيــة األخــرى، كان أي 

صــوت نسوي/نســايئ مســتقل ُيقمــع، وهــذا مــا حــدث مــع نــوال الســعداوي، الــي ُتعتــر مــن أوائــل النســويات 

الــاليت ناقشــن موضوعــات لهــا عالقــة بجنســانية النســاء وبالختــان وبموقــع النســاء داخــل األرسة املرصيــة مــن 

حيــث ممارســة العنــف والســيطرة علــى أجســاد النســاء. 

أعلنــت جيهــان الســادات يف املؤتمــر الــدويل األول للنســاء الــذي أقيــم يف املكســيك أن دور املنظمــة النســائية 

التابعــة للحــزب العــريب االشــرتايك واللجنــة الوطنيــة للنســاء هــو إنهــاء التميــزي الترشيعــي يف مــا يتعلــق بالعالقــات 

الواقــع، اهتمــت املنظمتــني بموضوعــات تنظيــم األرسة وبرامــج رعايــة  النســاء. ويف  داخــل األرسة وبموقــع 

األمومــة والطفولــة وتعليــم اإلنــاث، ومل تتعــرض ألي مــن املوضوعــات الخالفيــة املرتبطــة برؤيــة اإلســالم الســيايس 

ملوضــوع اســتخدام النســاء لوســائل منــع الحمــل، أو بإحــداث أي تغيــري ترشيعــي هيكلــي يف قانــون األحــوال 

الشــخصية حينهــا113.

يــر الشــئون الدينيــة يف مــرص ســنة 19٧6، بــدأت القطيعــة مــا بــني نظــام أنــور الســادات  لكــن عقــب اغتيــال وز

واإلخــوان املســلمني، وظهــرت رغبــة الدولــة يف تميــزي نفســها اجتماعًيــا ودولًيا عن اإلســالميني ببنــاء جبهة معارضة 

لإلســالم الســيايس مــن الرجــال والنســاء، ويف العــام نفســه، بــدأت جيهــان الســادات يف إطــالق حملــة لتعديــل 

قانــون األحــوال الشــخصية يف مــا يتعلــق بقضايــا الــزواج املتعــدد للرجــال والطــالق وحضانــة األطفــال. جــاء هــذا 

يف إطــار طلــب نظــام أنــور الســادات للدعــم الســيايس واالقتصــادي الــدويل خاصــًة مــن األمــم املتحــدة، ومــن ثــم 

جــاءت هــذه التعديــالت لتحســني وضــع النظــام دولًيــا114، لكــن اســتطاع اإلســالميون  حشــد الــرأي العــام املــرصي 

ضــد تعديــالت قانــون األحــوال الشــخصية بالرتويــج ألن جيهــان الســادات والنساء/النســويات الــاليت يدعمــن تلك 

التعديــالت يحاولــن تقليــد النســاء الغربيــات، وأنهــن قــد انفصلــن عــن النســاء املســلمات العاديــات الــاليت أدركــن 

حكمة اإلســالم خلف التقســيم الجندري وتوزيع األدوار داخل األرسة، وجادلوا بأن هذه التعديالت ســتتحكم يف 

حــق الرجــل يف الــزواج الثــاين ممــا يتعــارض مــع الرشيعــة اإلســالمية ويتمــاىش مــع العلمانيــني املناهضــني للرشيعــة 

والحكــم اإلســالمي، وكمــا تقــول مريفــت حاتــم، فقــد لعــب اإلســالميون علــى وتــر الرجولــة باإلشــارة ألوجــه تهديــد 

112  املصدر السابق  
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احتــكار الرجــال للســلطة يف القضايــا املتعلقــة بالــزواج والطــالق أثنــاء حملتهم ضد التعديالت. ويف عــام 19٧9، صدر 

قــرار رئــايس بتعديــل قانــون األحــوال الشــخصية، وهــو مــا وضــع النســويات الــاليت ينتمــني للحركــة الديمقراطيــة يف 

َضــت بطريقــة غــري ديمقراطيــة، بقــرار رئــايس ويف فــرتة حــل مجلــس الشــعب، ويف 
ِ
موقــف حــرج، ألن التعديــالت ُفر

الوقــت نفســه، كانــت تلــك التعديــالت تحمــل تعديــاًل إيجابًيــا ملصلحــة النســاء نســبًيا115.

بعــد اغتيــال الســادات، وتــويل حســي مبــارك للســلطة، قمعــت الدولــة كل أشــكال املعارضــة السياســية، يف 

يــع الســلطة كجــزء مــن عمليــة  أوائــل ثمانينيــات القــرن العرشيــن، فتنامــى الوعــي يف دوائــر الســلطة بــرضورة توز

يــر الســيايس، وأدت تحــركات اإلســالميني يف القاهــرة وصعيــد مــرص إىل ســماح الدولــة لهــم بالعمــل مــن  التحر

داخــل مؤسســات الدولــة الحتوائهــم. ففــي انتخابــات 1984، تحالــف اإلســالميون مــع حــزب الوفــد الجديــد، ويف 

انتخابــات 198٧ تحالفــوا مــع حــزب العمــل. وعــر هذيــن التحالفــني اســتطاع اإلخــوان املســلمون أن يكونــوا جــزًءا 

مــن املعارضــة داخــل مجلــس الشــعب، ممــا ضاعــف الزعــة األبويــة للترشيعــات الصــادرة عــن مجلــس الشــعب 

ية تعديــالت  ية العليــا بعــدم دســتور يف مــا يتعلــق باملســائل االجتماعيــة116. ســنة 1985، حكمــت املحكمــة الدســتور

 إجرائهــا يف إطــار مل يوجــد فيــه مجلــس 
ِ
قانــون األحــوال الشــخصية، ألنهــا مل تكــن تعديــالت طارئــة ومل تســتدع

يــر قانــون جديــد  شــعب. يف الوقــت ذاتــه، تشــكلت لجنــة لحمايــة حقــوق النســاء واألرسة للحشــد مــن أجــل تمر

يــادة التوتــرات مــا بــني النســاء/ يتجــاوب مــع االحتياجــات االجتماعيــة الــي طرحتهــا تعديــالت 19٧9، وتجنًبــا لز

النســويات واإلســالميني قدمــت الدولــة تعديــالت جديــدة للقانــون ملجلــس الشــعب،  وجــرى إقــراره يف 2 يوليــو 

ــرأة« الــذي أطلقتــه األمــم املتحــدة، إذ  1985. 11٧  جــاء هــذا يف إطــار موقــف الدولــة الضعيــف يف نهايــة »عقــد امل

تراجعــت عــن تعديــالت ترشيعيــة منحــت النســاء مكتســبات جديــدة، ومــن ثــم كان علــى الدولــة معالجــة املوقــف 

لتقليــل اإلحــراج يف املجتمــع الــدويل118.

يف نفــس اإلطــار، ســعى حســي مبــارك للحصــول علــى الدعــم الــدويل، فوقعــت مــرص علــى اتفاقيــة الســيداو 

ســنة 1982،  ومــن ثــم أعلنــت مــرص الزتامهــا بمكافحــة أشــكال التميــزي ضــد النســاء، ويف الوقــت نفســه ســاعدت 

التعديــالت يف قانــون تنظيــم الجمعيــات علــى إتاحــة فرصــة فتــح منظمــات مجتمــع مــدين معنيــة بحقــوق اإلنســان 
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وحقــوق النســاء119، وبالفعــل أنشــئت مراكــز كثــرية مــن ضمنهــا علــى ســبيل املثــال ال الحــرص، مركــز دراســات املــرأة 

الجديــدة الــذي اســتمرت عضواتــه يف االجتمــاع إســبوعًيا ملــدة عامــني منــذ 1984 وحــى 1986، لقــراءة ومناقشــة 

األدبيــات النســوية العربيــة والعامليــة حــى قــررن إنشــاء إصــدارة يكتــن فيهــا عــن موضوعــات مرتبطــة بأوضــاع 

النســاء يف مناحــي الحيــاة املختلفــة، تقــول هالــة شــكر هللا، وهــي إحــدى مؤسســات املــرأة الجديــدة، إنــه مــن خــالل 

قرائاتهــن قــد أدركــن أن النســاء كــن جــزًءا مــن حــركات التغيــري االجتماعــي تاريخًيــا، لكــن عندما كانت هــذه الحركات 

تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا، كانــت النســاء يتعرضــن للتهميــش وتجاهــل مطالبهــن ودفعهــن للعــودة إىل املــزل، 

ولهــذا اســتنتجت مجموعــة املــرأة الجديــدة رضورة أن يكــون هنــاك حركــة نســائية متمثلــة يف التنظيمــات النســائية 

املختلفــة حــى تســتطيع النســاء فــرض قضاياهــن علــى املجتمــع وعلــى الحــركات االجتماعيــة األخــرى. تأسســت 

املجموعــة بشــكل رســمي ســنة 1991، 120 وكانــت أغلــب عضواتهــا مــن النســاء املنخرطــات يف الحركــة الطالبيــة 

اليســارية يف الســبعينيات. 

املؤتمر الدويل للسكان والتنمية )القاهرة 94(

 The UN Economic and Social( ســنة 1989، قــرر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم املتحــدة

يــن الــذي  Council ECOSOC( إقامــة املؤتمــر الــدويل الثالــث للتنميــة والســكان، ليكــون الالحــق علــى املؤتمر

أقيمــا يف بوخارســت ســنة 19٧4 ويف املكســيك ســنة 1984.121 ســنة 1990، عــني األمــني العــام لألمــم املتحــدة 

 )UNFPA( الدكتــورة نفيــس صــادق الــي كانــت املديــرة التنفيذيــة لصنــدوق األمــم املتحــدة لألنشــطة الســكانية

 Population( وإدارة الســكان UNFPAلتكــون األمينــة العامــة للمؤتمــر الــدويل للتنميــة والســكان، تعاونــت الـــ

Division( التابعــة لألمــم املتحــدة خــالل عمليــات التحضــري للمؤتمــر مــن أجــل تنســيق املهــام اللوجســتية 

شــملت  القاهــرة122.  يف  ســُيناقش  الــذي  العمــل  لرنامــج  نهائيــة  مســودة  كتابــة  بهــدف  وذلــك  يــة،  واإلدار

ــد مســتديرة واجتماعــات  ــورك، يتخللهــا موائ ــة يف نيوي ي ــة مركز ــة اجتماعــات تحضريي التحضــريات للمؤتمــر ثالث

 Hala kamal, “A Century Of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist  119
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العــام  تحضرييــة إقليميــة ووطنيــة ومحليــة. يف االجتمــاع التحضــريي األول، يف مــارس 1991، أقــر املوضــوع 

 Population, Sustained( »املُســتدامة الدائــم والتنميــة  ليكــون »الســكان والنمــو االقتصــادي  للمؤتمــر 

والـــ  للمؤتمــر  التحضرييــة  اللجنــة  قــررت   ،123)Economic Growth and Sustainable Development

ECOSOC ســتة موضوعــات فرعيــة للمؤتمــر، واقرتحــت تنظيــم اجتماعــات مــع خــراء ومتخصصــني يف كل 

موضــوع فرعــي للخــروج بأســاس علمــي تقــوم عليــه اقرتاحــات املؤتمــر. كانــت املوضوعــات الســتة الفرعيــة: )1( 

الســكان والبيئة والتنمية )2( السياســات والرامج الســكانية )3( الســكان والنســاء )4( تنظيم األرسة والصحة 

ــع الســكاين والهجــرة. أُقيمــت خمســة مــن  ي ورفــاه األرسة )5( النمــو الســكاين والرتكيبــة الديمغرافيــة )6( التوز

هــذه االجتماعــات يف 1992، وأقيــم األخــري يف ينايــر 1993. 124 باإلضافــة لذلــك، ُقبــل طلــب مــرص الســتضافة 

املؤتمــر وبالرغــم مــن االعرتاضــات الكبــرية الــي جائــت مــن جانــب اإلســالميني يف فــرتة مــا قبــل املؤتمر علــى إقامته 

يف مــرص، ضمنــت الحكومــة املرصيــة لألمــم املتحــدة أن املؤتمــر ســينعقد يف موعــده ومكانــه كمــا كان مخطًطــا 

لــه125. ويف الفــرتة مــا بــني أغســطس 1992 و مايــو 1993، أقيمــت خمســة مؤتمــرات إقليميــة للســكان مــن أجــل 

مراجعــة الخــرات يف مــا يتعلــق بالسياســات الســكانية واقــرتاح آليــات عمــل للمســتقبل126. ويف مايــو 1993، 

أُقيــم االجتمــاع التحضــريي الثــاين للمؤتمــر، بحضــور ممثلــي عــن 154 دولــة ونحــو 400 مــن ممثلــي املنظمــات 

غــري الحكوميــة، واتفقــوا علــى هيــكل ملســودة برنامــج عمــل مؤتمــر القاهــرة، الــذي ُبــي علــى إطــار نظــري قدمتــه 

الدكتــورة نفيــس صــادق ويمثــل مخرجــات املؤتمــرات اإلقليميــة واالجتماعات مع الخــراء واملتخصصني.  تناولت 

 Sustainable( موضوعاتــه ثالثــة محــاور أساســية؛ أولهــا عــدم الفصــل مــا بــني الســكان والتنميــة املُســتدامة

يــة؛ وثالثهــا أهميــة تلبيــة احتياجــات الصحــة  Development(؛ وثانيهــا االحتيــاج للعدالــة واملســاواة الجندر

اإلنجابيــة لــكل الشــعوب، بمــا يتضمــن تنظيــم األرسة12٧. ويف اجتمــاع الحــق علــى االجتمــاع التحضــريي الثــاين، 

قالــت دكتــورة نفيــس صــادق إن الهــدف األســايس لالجتمــاع التحضــريي الثالــث ســيكون التفــاوض واالتفــاق 

علــى صياغــة شــبه نهائيــة لــكل أقســام مســودة برنامــج عمــل القاهــرة 94، والعمــل علــى تــرك أقــل قــدر ممكــن 
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مــن نقــاط عــدم التوافــق للمؤتمــر نفســه، وأضافــت أن اقرتاحــات ممثلــي الحكومــات واملنظمــات غــري الحكوميــة 

والخمســة مؤتمــرات اإلقليميــة والســتة اجتماعــات مــع الخــراء واملتخصصــني ومخرجــات اجتماعــات الكثــري مــن 

كــرث عــدد مــن  املنظمــات غــري الحكوميــة قــد أُِخــذت يف االعتبــار أثنــاء إعــداد املســودة املبدئيــة لرنامــج العمــل، وأن أ

ــري األدوار  ــة وتمكــني النســاء وتغي ي ــة الجندر التعليقــات جــاء مــن املجموعــات النســوية وكانــت مرتبطــة بالعدال

يــة التقليديــة للنســاء والرجــال128. الجندر

ويف اجتماعهــا الثالــث عــرش، يف الفــرتة مــا بــني 1٧ ينايــر حــى 4 فرايــر 1994، قدمــت لجنــة القضــاء علــى التميــزي 

ضــد النســاء )الســيداو(، وُشــِكَلت مجموعــة عمــل لعــرض مخرجــات مؤتمــر العــامل لحقــوق اإلنســان الــذي أقيــم 

يــر مجموعــة العمــل التابعــة للســيداو  يف فيينــا ســنة 1993، ولتحضــري مقرتحــات ملؤتمــر القاهــرة، تضمــن تقر

أنــه علــى مؤتمــر القاهــرة تنــاول الدائــرة املفرغــة مــن أميــة النســاء والفقــر ومعــدالت الخصوبــة والتميــزي يف 

األعمــال الرســمية وغــري الرســمية، وأن النســاء هــن أفقــر الفقــراء، وأن القضــاء علــى التميــزي االجتماعــي والثقــايف 

واالقتصــادي والســيايس هــو األســاس لتحقيــق السياســات الســكانية املرجــوة129.

 )International Women’s Health Conference( يف ينايــر 1994، ُعِقــد املؤتمــر الــدويل لصحــة النســاء

يــل، بعــد عــدد مــن اجتماعــات النســويات علــى املســتويات املحليــة والوطنيــة ملناقشــة قضايــا الســكان  يف الراز

والصحــة اإلنجابيــة الــي ُعقــدت علــى مــدار ســنة 1993، كان الهــدف مــن املؤتمــر هــو الوصــول الســرتاتيجية يف 

مــا يتعلــق بالســكان والصحــة والعدالــة اإلنجابيــة يف مؤتمــر القاهــرة، حــرضه نحــو 22٧ امــرأة مــن ٧9 بلــد، وقــدم 

البيــان الصــادر عــن املؤتمــر معارضــة قويــة للسياســات الســكانية الــي ال تناقــش حــق النســاء يف معيشــة آمنــة 

ــار الحــر املبــي علــى إتاحــة  ــة مــن الفقــر والقمــع، أو السياســات الــي ال تحــرتم حــق النســاء يف االختي ي ويف الحر

كــد البيــان أن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة  معلومــات صحيحــة، وحقهــن يف خدمــات رعايــة صحيــة الئقــة. وأ

يجــب أن تكــون متاحــة بجــودة جيــدة وبتكلفــة غــري عاليــة، وأن اإلجهــاض يجــب أن يكــون آمــن وقانــوين. وحــث 

الحكومــات علــى إعــادة توجيــه النفقــات العســكرية نحــو الرامــج االجتماعيــة، وأوصــوا بــأن تنــئ األمــم املتحــدة 

لجنــة للحقــوق اإلنجابيــة للنســاء130. 
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يف بيــان صــدر عــن الدكتــورة نفيــس صــادق يف عــام 1994 بمناســبة اليــوم العاملــي للنســاء، أعلنــت أن الحقــوق 

والصحــة اإلنجابيــة ســتكون أحــد أهــم محــاور املؤتمــر، وأنــه لضمــان حــق النســاء يف الصحــة ولتمكينهــن مــن 

حقوقهــن اإلنجابيــة ينبغــي وجــود خدمــات صحيــة ذات جــودة جيــدة وتتضمــن بدائــل مختلفــة وآمنــة وفعالــة 

لتنظيــم األرسة بالتــوازي مــع وجــود تعليــم وإتاحــة معلومــات بخصــوص هــذه البدائــل131. وأضافــت أنــه وفًقــا 

لبعــض اإلحصــاءات فهنــاك 40 مليــون حالــة إجهــاض ســنوًيا، يحــدث الكثــري منهــا يف ظــروف غــري آمنــة، وأن 

اإلجهــاض غــري اآلمــن يمثــل أحــد العوامــل املهمــة يف نســبة الوفيــات املرتفعــة مــن األمهــات، ومــن ثــم فاإلجهــاض 

قضيــة صحيــة وتتطلــب التفاعــل العاجــل معهــا، وأضافــت أن برامــج الصحــة ال بــد أن تلــيب احتياجــات النســاء 

يف كل مراحــل حيواتهــن، وأن تحــارب األمــراض املنقولــة جنســًيا مثــل الـــHIV، واســتطردت قائلــة إن تنظيــم 

األرسة ال يعتمــد فقــط علــى مــدى إتاحــة وســائل منــع الحمــل، فالتجــارب الســابقة أثبتــت أن برامــج تنظيــم 

كــرث فاعليــة يف األماكــن الــي تحــاول عمــل تغيــري شــامل يف مــا يتعلــق بوضــع النســاء132. األرسة تعمــل بشــكل أ

للقاهــرة 94  الســاميني  املواطنــني  يف محــارضة نظمتهــا مؤسســة ميثــاق األرض )Earth Pledge( ولجنــة 

يــث، مستشــار وزارة  )Eminent Citizens Committee for Cairo 94(، يف 30 مــارس 1994، قــال تيمــويث ر

يــة لتحقيــق األهــداف الســكانية  يكيــة، إن تمكــني النســاء وحقوقهــن ورفاههــن هــي أشــياء مركز الخارجيــة األمر

وأهــداف التنميــة املســتدامة )sustainable development goals(، وإنهــا مــن أولويــات حكومــة كلينتــون 

يكيــة يف فــرتة مــا بعــد الحــرب البــاردة133. جــاء هــذا يف إطــار  وتمثــل محــوًرا مهًمــا يف السياســة الخارجيــة األمر

يــكا لنفســها باعتبارهــا القــوة العظمــى وحاملــة لــواء الليراليــة  انهيــار االتحــاد الســوفيي ســنة 1989 وتقديــم أمر

يف العــامل134، وقــال إنــه أصبــح هنــاك موضوعــات جديــدة ومعقــدة ومتداخلــة يف مــا بينهــا تحــل محــل املواجهــات 

العســكرية بــني الــرشق والغــرب، وتصبــح بدورهــا هــي املحــددة لألمــن العاملــي )global security(، مــن ضمنهــا 

ــي وعــدم الوصــول لخدمــات صحــة األمهــات، أو ملوانــع الحمــل، أو لإلجهــاض اآلمــن واألمــراض  التدهــور البي

املنقولــة جنســًيا مثــل HIV، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، ورأى أن التضخــم الســكاين هــو مركــز هــذه املوضوعات، 
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يــادة الرسيعــة واملســتمرة يف نســب الســكان ســتدمر أي أمــل يف تحســني األوضــاع االجتماعيــة  وأضــاف أن الز

يــث أن إدارة الواليــات  واالقتصاديــة يف الــدول الناميــة )developing world(. ولدعــم هــذه األجنــدة، أعلــن ر

يــيك لألنشــطة الســكانية ســنة 1995. 135 يكيــة ســتوفر نحــو 600 مليــون دوالر أمر املتحــدة األمر

وصلــت تعبئــة منظمــات املجتمــع املــدين واملنظمــات واملجموعــات النســوية أثنــاء التحضــريات ملؤتمــر القاهــرة 

يــل 1994، و حــرضه 1٧0 مــن ممثلــي الــدول ونحــو 1200  ذروتهــا يف االجتمــاع التحضــريي الثالــث، الــذي أقيــم يف أبر

ممثــل/ة لقرابــة 500 منظمــة غــري حكوميــة مــن جميــع أنحــاء العــامل136. شــهدت أيــام االجتمــاع التحضــريي الثالــث 

مفاوضــات حــول تفاصيــل املســودة األخــرية مــن برنامــج عمــل القاهــرة، واتفــق الحضــور علــى نحــو 85% مــن 

صياغــة الرنامــج، لكــن كان هنــاك نقــاط خالفيــة حــادة ضمنهــا إدراج اإلجهــاض غــري اآلمــن بصفتــه أحــد أهــم 

قضايــا الصحــة العامــة، وكان االعــرتاض علــى الصياغــة املتعلقــة باإلجهاض قادم باألســاس من الكريس الرســويل 

للفاتيــكان )The Holy See( وبعــض ممثلــي الــدول، معللــني اعرتاضهــم بــأن هــذه الصياغــة ســتتطلب »تقنني 

اإلجهــاض«13٧. وبغيــاب املوافقــة باإلجمــاع، ُوِضعــت مصطلحــات »الصحــة اإلنجابيــة« و»تنظيــم الخصوبــة« 

و»تنظيــم األرسة« و»األمومــة اآلمنــة« بــني أقــواس، ممــا يعــي أنهــا غــري متفــق عليهــا ومــا زالــت محــاًل للتفــاوض 

ــة يف املفاوضــات مــن خــالل اســرتاتيجيات مختلفــة،  ــاء مؤتمــر القاهــرة138. أســهمت املنظمــات غــري الحكومي أثن

فبعضهــا كان ُمَمثــل يف الوفــود الوطنيــة، بينمــا تشــكل تكتــل نســوي )Women’s Caucus( فاعــل، وخلــق 

وجــود ناشــطات/ين متخصصات/يــن يف مجــاالت الســكان والصحــة اإلنجابيــة وحقــوق النســاء والبيئــة فرًصــا 

يــة، وعمــل تحالفــات وورش عمــل وتبــادل غــري رســمي للمعلومــات بخصوص هذه القضايــا139. أثناء  لنقاشــات ثر

مــت املئــات مــن التعديــالت يف صياغــة برنامــج العمــل املكــون مــن 14 فصــاًل، وعملــت  القــراءة األوىل للمســودة ُقدِّ

أمانــة املؤتمــر علــى تجميــع هــذه املقرتحــات، ثــم مراجعــة مســودة كل فصــل مــن برنامــج العمــل وكتابــة مســودته 

النهائيــة ملناقشــة النقــاط الــي مل تلــَق موافقــة باإلجمــاع يف املؤتمــر. حــدث هــذا يف مجموعــات عمــل مفتوحــة وغري 

مــت بعــض االجتماعــات املغلقــة للوصــول إىل حلــول وســط يف النقــاط الخالفيــة يف برنامــج  رســمية، بينمــا ُنظِّ

العمــل. ثــم  عــرض رئيــس كل مجموعــة كل فصــل مــن فصــول الرنامــج علــى مجموعتــه علــى أمــل الوصــول إىل 
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كــر قــدر ممكــن مــن التوافــق حــول الصياغــات املوضوعــة بــني أقــواس. حــرضت أمانــة املؤتمــر، املســودة النهائيــة  أ

ــا، وقدمــت توصيــات للعمــل وتقديــرات  لرنامــج العمــل، الــي تضمنــت األهــداف الســكانية ملــدة عرشيــن عاًم

لالحتياجــات مــن املــوارد، وُبنيــت علــى مخرجــات االجتمــاع التحضــريي الثــاين للمؤتمــر، واملؤتمــرات اإلقليميــة، 

والــدور الثامــن واألربعــني النعقــاد األمــم املتحــدة، واالجتماعــات مــع املتخصصــني، والكثــري مــن الكتابــات املقدمــة 

لألمانــة مــن كل الفاعــالت والحارضيــن140.

ــات االجتمــاع التحضــريي الثالــث، نظمــت عــرش نســاء ممثــالث ملجموعــة متنوعــة مــن  ــدء فعالي ــوازي مــع ب بالت

ــا، رًدا علــى هجــوم الحلــف الديــي بقيــادة الكــريس الرســويل للفاتيــكان  املنظمــات غــري الحكوميــة مؤتمــًرا صحفًي

علــى كل مــا هــو متعلــق بالحقــوق والصحــة اإلنجابيــة، الــذي رصح قبلهــا أن برنامــج عمــل املؤتمــر »ال يمتلــك 

رؤيــة أخالقيــة متماســكة«141. قالــت ســاندرا كبــري، وهــي إحــدى املتحدثــات يف املؤتمــر واملديــرة التنفيذيــة لتحالــف 

صحــة النســاء يف بنجالديــش )The Bangladesh Women›s Health Coalition( إن النســاء يف بنجالديــش 

ــة  ــة أصولي ــا قــوة ديني ــل قــد تنامــت حديًث ــة، ب ــة والحــدود الثقافي ــة الصعب ــن فقــط الظــروف االقتصادي ال يحارب

يليــة، إنــه بالرغــم مــن فصــل الدولــة  يــا الــي تمثــل منظمــة IBASE الراز تســتهدف النســاء، وقالــت ســونيا كور

يــل، مــا زالــت الكنيســة الكاثوليكيــة يف رومــا تمــارس الهيمنــة علــى القــرارات الحكوميــة يف مــا  عــن الكنيســة يف الراز

 Youth for( ســة منظمــة شــباب مــن أجــل الشــباب ينــا دينــكا، مؤسِّ يتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة، بينمــا أشــارت إر

Youth Foundation( الــي تعمــل علــى توفــري تعليــم جنــي للمراهقــني، إىل أن النســاء يف رومانيــا يتعاملــن مــع 

اإلجهــاض كأحــد أســاليب منــع الحمــل، بســبب عــدم وجــود خدمــات لتنظيــم أرسة، أو معلومــات متاحــة بشــأنها. 

ويف نهايــة املؤتمــر الصحفــي، رصحــت مارجــرت ثيــو، وهــي مديــرة مشــاريع منظمــة تنظيــم األرسة يف كينيــا، أن ال 

أحــد يمتلــك الحــق علــى إجبــار النســاء علــى اإلنجــاب أو العكــس، أو اســتخدام وســيلة معينــة ملنع الحمــل دوًنا عن 

غريهــا، أو حــى لــه الحــق يف االمتنــاع عــن اإلدالء باملعلومــات الكافيــة حــول االختيــارات والبدائــل142.

بعــد انتهــاء االجتمــاع التحضــريي الثالــث، أعلنــت دكتــورة نفيــس صــادق يف مؤتمــر صحفــي، أن ال األمــم 

املتحــدة وال مســودة برنامــج العمــل يقرتحــان تقنــني اإلجهــاض، بــل إن برنامــج العمــل يلفــت انتبــاه العــامل 

لــألرضار الصحيــة املرتتبــة علــى اإلجهــاض غــري اآلمــن، الــذي يتســبب يف نحــو 250 ألــف مــن وفيــات األمهــات 
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ســنوًيا143. وقالــت إنــه مــن املرجــح الوصــول لتســوية )compromise( يف اللغــة حــول اإلجهــاض قبــل املؤتمــر، 

كــدت أن اإلشــارة للقضيــة يف إطــار الصحــة اإلنجابيــة ال بــد أن يراعــي القوانــني الوطنيــة والعمليــات الترشيعيــة  وأ

الخاصــة بــكل دولــة، وأضافــت أن برنامــج العمــل طــرح مســألة صحــة النســاء اإلنجابيــة وحمــل املراهقــات 

للنقــاش. وأفــادت بــأن تقديــرات إســهام الجهــات املانحــة الدوليــة ستشــكل ثلــث االحتياجــات مــن املــوارد، وأن 

ــة الــي أعلنــت توفــري 585 مليــون دوالر لســنة 1995، وعــدت بأنهــا ســرتفع الزتامهــا  يكي ــات املتحــدة األمر الوالي

املــادي إىل 1.2 مليــار دوالر بحلــول ســنة 2000. 144

أهميته: تنظيم نسوي وخطاب تقاطعي

شــارك يف التحضــريات للمؤتمــر الكثــري مــن منظمــات املجتمــع املــدين وضمنهــا املنظمــات التنمويــة املرصيــة الــي 

عملــت علــى محــاور مرتبطــة بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف العقديــن الســابقني؛ مثــل مناهضــة 

ختــان اإلنــاث وزواج القــارصات. وباملثــل، تمــزي املؤتمــر بحضــور قــوي ملنظمــات املجتمــع املــدين النســوية املرصيــة، 

يكيــة.  واملنظمــات واملجموعــات النســوية مــن الجنــوب العاملــي ومــن النســاء امللونــات يف الواليــات املتحــدة األمر

شــهد املؤتمــر نقاشــات حــادة حــول موضوعــات محــددة مثــل اإلجهــاض والختــان والحقــوق اإلنجابيــة وتضمــني 

مصطلحــي »جنــدر« و»األفــراد« يف مــا يتعلــق بالحــق يف الوصــول لخدمــات تنظيــم األرسة ووســائل منــع 

الحمــل145. تعكــس هــذه املوضوعــات االنحيازات السياســية للفاعلني فيها املرتبطة بامتالك النســاء ألجســادهن. 

يعتــر مؤتمــر القاهــرة 94 عالمــة فارقــة يف مــا يتعلــق بوضــع الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة عاملًيــا، وتــرك 

أثــًرا  فينــا محلًيــا، وزرع بــذوًرا لنســويات الجنــوب العاملــي والنســويات امللونــات والفقــريات مــن الشــمال العاملــي 

مكنتهــن مــن فــرض أجنداتهــن علــى حكومــات دولهــن وعلــى املجتمــع الــدويل. 

بحلــول القاهــرة 94 كان قــد تشــكل حلًفــا دينًيــا قوًيــا يشــمل الــدول الــي تهيمــن عليهــا األيديولوجيــة الدينيــة، 

بقيــادة الفاتيــكان، وكان الهــدف األســايس لهــذا التحالــف هــو حمايــة األرسة النوويــة األبويــة التقليديــة، القائمــة 

علــى املغايــرة الجنســية والعالقــة األحاديــة وعلــى ممارســة الجنــس يف إطــار الــزواج فقــط، باســتخدام حجــج 

مرتبطــة بالخصوصيــة الثقافيــة للمجتمعــات واألســس والرشائــع الدينيــة. ويف هــذا اإلطــار، قــدم التحالــف 
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الديــي حجًجــا مناهضــة للحــق يف اإلجهــاض واســتخدام وســائل منــع الحمــل الصناعيــة حــى يف إطــار األرسة/

الــزواج، واعرتضــوا علــى »األنمــاط األرسيــة املنحرفــة« الــي يخلقهــا برنامــج عمــل املؤتمــر. ســعى التحالــف الديــي 

لتحجيــم األثــر املزتايــد للمنظمــات واملجموعــات النســوية مــن خــالل الضغــط لحــذف أي إشــارة لهــا عالقــة 

باإلجهــاض اآلمــن وحقــوق »األفــراد« يف تحديــد عــدد أرسهــم، والفــروق الزمنيــة بــني الــوالدات والحقــوق 

اإلنجابيــة والصحــة الجنســية للمراهقــني، واألنمــاط األرسيــة املختلفــة مــن برنامــج عمــل املؤتمــر146. بينمــا أثبتــوا 

اعرتاضهــم علــى تضمــني مصطلــح »جنــدر« يف برنامــج العمــل، وكانــوا مرصيــن علــى اســتبدال »جنــس« بهــا14٧. 

 )Programme of Action( بالنظــر إىل كل مــا ســبق يف مــا يتعلــق بموضــوع الســكان، أىت برنامــج عمــل القاهــرة

ليعكــس جهــود نســويات الجنــوب والنســويات امللونــات مــن الشــمال، وتتحــدث روزالينــد بيتشيســيك عــن 

هــذا التحــول ملخصــة إيــاه يف نقطتــني أساســيتني، أولهمــا هــو االنتقــال إىل لغــة الحقــوق اإلنجابيــة للنســاء 

واالعــرتاف بأنهــا حــق أصيــل ضمــن حقــوق اإلنســان، وبنــاء وعــرض خطابــات نســوية تقاطعيــة مرتبطــة بالصحــة 

الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة، بعــد أن كان املهيمــن ملــدة عقــود هــو املنطــق املالتــويس الجديــد الــذي 

يــرى التحكــم والســيطرة علــى إنجابيــة النســاء إحــدى آليــات تحقيــق األهــداف الســكانية للحكومــات والــدول، 

ــا.  ــا ومحلًي ــات القــوى املوجــودة عاملًي ــة وتوازن الــي تكــون بدورهــا مبنيــة علــى العالقــات السياســية واالقتصادي

يــة، الــي تضمــن مســئولية الرجــال يف مــا  وثانيهمــا هــو تبــي برنامــج العمــل يف لغتــه ملبــادئ املســاواة الجندر

ــادئ  ــة للنســاء، وتضمــن أيًضــا مب ــة األطفــال الــي عــادًة مــا تكــون موكل ــة وأعمــال رعاي يتعلــق باألعمــال املزلي

تمكــني النســاء يف مــا يتعلــق بالجنــس واإلنجــاب وربطهمــا بوضــع النســاء اقتصادًيــا وسياســًيا واجتماعًيــا، ورأى 

يــة هدًفــا يف حــد ذاتــه ومــن الــرضوري تحقيقــه مــن  تمكــني النســاء والتغيــري الهيكلــي يف عالقــات القــوة الجندر

أجــل تحقيــق التنميــة املُســتدامة148.

ُترجــع روزالينــد هــذه التغيــريات لتفاوضــني سياســيني أساســيني يف الجبهــات الحــارضة للقاهــرة قبــل املؤتمــر 

وأثنائــه: أول تفــاوض جــاء مــن ناحيــة املجموعــات واملرشوعــات املرتبطــة بتنظيــم األرسة والســكان، و الذيــن 

فهمــوا التهديــد القــوي الــذي يمثلــه هجــوم تحالــف القــوى الدينيــة علــى رأســها الفاتيــكان علــى مرشوعاتهــم 
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املجموعــات  تحالفــت  ثــم  ومــن  ومخرجاتــه،  املؤتمــر  يف  للنســويات  الكبــري  األثــر  أدركــوا  بينمــا  ومزيانيتهــم، 

واملرشوعــات العاملــة علــى تنظيــم األرسة والســكان مــع منظمــات حقــوق النســاء واملجموعــات النســوية وقبلــوا 

بمصطلــح »الحقــوق اإلنجابيــة« الــذي قدمتــه تلــك املنظمــات. التفــاوض الثــاين مرتبــط بالتغــري الــذي أحدثتــه 

منــارصات حقــوق النســاء والنســويات املنخرطــات يف تطويــر اللغــة والخطابــات، ممــا أضــاف إىل الُبعــد الســيايس 

يف طرحهــن بخصــوص الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، فبعدمــا كان التوجــه الســائد هــو التعامــل مــع 

تلــك القضايــا مــن منظــور صحــي وطــيب، حــدث تغــري لتناولــه مــن منطلــق حقــوق اإلنســان. جــاء ذلــك يف إطــار 

تنامــي دور النســاء العامــالت بحقــوق اإلنســان وتأثريهــن، بهــدف لفــت املجموعــات النســوية إىل أنهــن بحاجــة إىل 

تشــكيل خطــاب قــوي مرتكــز علــى لغــة سياســية. إذ شــكل خطــاب حقــوق اإلنســان أداة سياســية فعالــة إلعــادة 

يــف »الحقــوق« وامتالكهــا، وللضغــط علــى الحكومــات واملنظمــات الدوليــة والحــركات االجتماعيــة األخــرى  تعر

الــي يتقاطــع معهــا العمــل النســوي149.

الختان: أجسادنا موضوعات سياسية

ــارت املجموعــات املنــارصة لحقــوق النســاء والنســويات مــن الحضــور املوضوعــات املرتبطــة  أثنــاء القاهــرة 94، أث

بأجســاد النســاء وجنســانياتهن وانطلقــن بعــده يف العمــل علــى املوضوعــات املطروحــة، كل منهــن يف موقعهــا 

املحلــي وبنــاء علــى أولويــات العمــل، إذ عملــت النســويات يف البــالد الــي تهيمــن عليهــا الكنيســة الكاثوليكيــة مثــل 

يــكا الالتينيــة علــى الضغــط مــن أجــل تقنــني اإلجهــاض وتقليــل وفيــات األمهــات  الفيليبــني ونيجرييــا وبــالد أمر

والتوعيــة بالجنــس اآلمــن واســتخدام الــوايق الذكــري، وركــزت النســويات يف مــرص والســودان والصومــال وكينيــا 

ونيجرييــا علــى ختــان اإلنــاث150.

كــم العمــل الــذي  كانــت الحمــالت الالحقــة علــى مؤتمــر القاهــرة 94 يف مــا يتعلــق بختــان اإلنــاث نتيجــة لرتا

ــن الســابقني. تتحــدث مــاري أســعد عــن دافعهــا  ــزة حســني يف هــذا املجــال يف العقدي ي ــه مــاري أســعد وعز أدت

للعمــل علــى قضيــة ختــان اإلنــاث قائلــة إنهــا اكتشــفت يف ســياق دراســتها مــدى تهميــش »صحــة النســاء« يف 

مجــاالت البحــث والدراســة والعمــل، وإنهــا جــاءت مــن عائلــة ومجتمــع ُيمــارس فيهمــا الختــان باعتبــاره جــزًءا 

مــن التقاليــد، وأضافــت أن مــا اســتوقفها هــو حديــث صديقاتهــا عــن الختــان باعتبــاره فعــاًل غــري مــؤذي، ورأتــه 

149  املصدر السابق ص.5٧6-5٧٧

150  املصدر السابق، ص. 58٧
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ممارســًة مرتبطــة بوضــع النســاء وموقعيتهــن يف املجتمــع وبحقوقهــن وكرامتهــن، وأنهــا مل تســتطع العمــل علــى 

تنظيــم األرسة ومحــو األميــة يف إطــار عملهــا املجتمعــي مــع بنــات ونســاء حــي الزبالــني يف املقطــم دون التطــرق 

للتشــويه/لألذى الــذي تتعــرض لــه أولئــك النســاء بســبب الختــان، ومــن ثــم تعاملــت معــه باعبــرتاه أساًســا لبقيــة 

عملهــا املجتمعي/الســيايس151. ويف ورقــة لهــا ُنــرشت ســنة 1980، الــي كانــت خطــوة يف رحلــة عملهــا لتجميــع 

وكتابــة أدبيــات بخصــوص الختــان يف مــرص خــالل األربــع ســنوات الســابقة، رســمت مــاري أســعد بــوادر الخطــاب 

وآليــات العمــل الــي ُبنيــت عليهــا قــوة مناهضــة ختــان اإلنــاث )FGM Task Force( وطورتهــا يف مــا بعــد. بنــت 

مــاري أســعد ورقتهــا علــى دراســة أجرتهــا ســنة 19٧9، حيــُث عقــدت مقابــالت مــع 54 امــرأة  مــن أحــد األحيــاء 

الفقــرية يف القاهــرة، للمســاعدة علــى اختبــار  أســئلة تســهم يف إجــراء دراســات أشــمل لفهــم مــدى انتشــار 

ممارســة الختــان وكيــف تجــري العمليــة ومــن الذيــن يجرونهــا، ومــا الــذي يدفــع األمهــات إلخضــاع بناتهــن لهــا 

ــاث ملــدة قــرون هــو نتيجــة لعــدم  مــن خــالل االســتماع لهــن, واســتنتجت أن االســتمرار يف ممارســة ختــان اإلن

وجــود معرفــة كافيــة بــه، فأغلــب النســاء ُيخضعــن بناتهــن لــه لســببني رئيســيني، األول هــو االعتقــاد بــأن البظــر 

ســيتحول إىل قضيــب مــع مــرور الوقــت، ومــن ثــم فــإن قطعــه هــو مــا يتيــح للفتيــات الدخــول إىل عــامل النســاء 

والعبــور إىل االكتمــال األنثــوي؛ وهــو مــا يجعلهــن مســتعدات ملمارســة حياتهــن الجنســية داخــل إطــار الــزواج152، 

والثــاين -وهــو الســبب األكــرث أهميــة كمــا تشــري- هــو أن الختــان يســتخدم بصفتــه وســيلة للحفــاظ علــى »عفــة 

ية أهــم ما تمتلكه  النســاء« باعتبــاره يخفــف مــن »طبيعــة« رغبتهــن الجنســية »املفرطــة«، إذ يعتــر املجتمــع العذر

املــرأة غــري املزتوجــة، ومــن ثــم تحــاول هــي وبقيــة أفــراد عائلتهــا فعــل أي يشء للحفــاظ علــى غشــاء بكارتهــا حــى 

تفقــده يف إطــار الــزواج153. وبنــاًء علــى ذلــك، يصبــح الختــان ممارســة مهمــة، خاصــًة يف مجتمــع يضــع حــدوًدا 

شــديدة الرصامــة علــى ذوات النســاء والرجــال ويميــل إىل الفصــل بينهــم، وُيعامــل فيــه الــزواج باعتبــاره رضورة 

اقتصاديــة تكتســب النســاء فيــه قيمتهــن الذاتيــة مــن ممارســة أدوارهــن األرسيــة بصفتهــن زوجــات وأمهــات154. 

لذلــك اســتمرت النســاء يف ممارســة الختــان باعتبــاره عــادة، وإعــادة إنتــاج األمل املرتبــط بــه بســبب إيمانهــن الراســخ 

بفوائــده األخالقيــة والجســدية علــى بناتهــن، وبأنــه ضمــان لزواجهــن، ممــا يعــي ضمــان أمانهــن االقتصــادي 

ــوال الســعداوي مــع 160 امــرأة  ــه ن واالجتماعــي155. تحدثــت مــاري أســعد أيًضــا عــن العمــل البحــي الــذي بذلت

يخ الشفوي للنساء، مؤسسة املرأة والذاكرة 151  ماري أسعد، أرشيف التار
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مــن القاهــرة، الــذي اســتنتجت فيــه أن أغلــب النســاء الــاليت تحدثــت معهــن مل يدركــن مــدى األذى الــذي يســببه 

الختــان، وأنهــن يعتقــدن أنــه جيــد لصحــة بناتهــن ولطهاراتهــن ونظافتهــن الشــخصية156، وعــن دراســة طــه 

أحمــد باعــرش )T. A. Baasher(، املستشــار اإلقليمــي للصحــة النفســية التابــع ملنظمــة الصحــة العامليــة ملنطقــة 

الــرشق األوســط، الــذي عقــد مقابــالت مــع ســبعني امــرأة مــن الطبقــات الوســطى الــذي وجــد أن ٧0% مــن نســاء 

الطبقــة الوســطى الــاليت عقــد معهــن مقابــالت يفضلــن التوقــف عــن هــذه املمارســة، يف حــني أن الــاليت يدافعــن 

يتها بنــني رأيهــن علــى حجــج مرتبطــة بــرضورة التحكــم يف الرغبــة الجنســية للنســاء وأخــرى مرتبطــة  عــن اســتمرار

بالنظافــة الشــخصية وأخــرى مرتبطــة باملمارســة الدينيــة باعتبــار الختــان ســنة عــن الرســول ي15٧.

وذكــرت املرشوعــات الــي كانــت يف طــور التحضــري يف ذلــك الوقــت، ومــن ضمنهــا مــرشوع جمعية القاهــرة لتنظيم 

يــزة حســني، الــذي اســتهدف إنهــاء الختــان  األرسة )Cairo Family Planning Association( بقيــادة عز

يخيــة  ــم لفهــم مــدى انتشــار املمارســة إضافــة إىل العوامــل التار باســتخدام آليــات تعليميــة  وقانونيــة، وُصمِّ

والثقافيــة والدينيــة، الــي تعــزز مــن اســتدامتها لتشــكيل آليــة عمــل فعالة يســتطيع من خاللها املــرشوع التواصل 

مــع اآلبــاء واألمهــات لــرشح األرضار الصحيــة والنفســية الــي يتســبب فيهــا الختــان158. ومــن خــالل مالحظتهــا أن 

أغلــب النســاء مل يعرفــن موقــف األزواج والرجــال والدايــات واألطبــاء والقــادة الدينيــني والحكومــة مــن ممارســة 

الختــان )ســواء بالقبــول أو الرفــض(، اقرتحــت مــاري أســعد أنــه مــن املمكــن أن يكــون هنــاك تغيــري يف املواقــف 

االجتماعيــة تجــاه املمارســة مــن خــالل دعــم هــذه الفئــات املؤثــرة اجتماعًيــا ملناهضــة الختــان159، واقرتحــت أيًضــا 

أنــه علــى النســاء املتعلمــات بــدء تبــي القضيــة والحديــث عنهــا وقيــادة الحركــة مــن أجــل القضــاء علــى الختــان، 

وذلــك بالرتكــزي علــى نــرش معلومــات حــول األســباب االجتماعيــة والثقافيــة الــي تعــزز مــن ممارســته، ومــا يرتتــب 

عليــه مــن نظــرة النســاء ألنفســهن وألدوارهــن يف املجتمــع160. بنــت مــاري أســعد هــذا االقــرتاح علــى مــا توصلــت 

ــري االجتماعــي واالقتصــادي الالزمــني، فــإن رسد بعــض  ــاب التغي ــه بالرغــم مــن غي ــالت، وهــو أن ــه بعــد املقاب إلي

املعلومــات البســيطة حــول الختــان للنســاء غــري املتعلمــات يدفعهــن للتشــكيك يف صوابيــة ختــان اإلنــاث، وتفــرس 

ــة يف املجتمــع املــرصي، املرتبطــة باحــرتام الطــب  ــدة والنامي ــه قــادم مــن بعــض القيــم الجدي هــذا التشــكيك بأن
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الحديــث وتطــور النظــرة لــذوات النســاء وأدوارهــن االجتماعيــة، واألهــم مــن ذلــك هــو حقيقــة أن تجربــة الختــان 

يف حــد ذاتهــا صادمــة )traumatic(، لــذا مجــرد طــرح هــذا التســاؤل أو قــول معلومــة مــن شــخص محــل 

للثقــة، ســواء كان مقــدم خدمــة طبيــة أو صديــق، ســيلقى رد فعــل إيجــايب161. 

ــد يف الســودان، الــذي عرضــت فيــه مــاري أســعد  ســنة 19٧9، بعــد اجتمــاع منظمــة الصحــة العامليــة الــذي ُعِق

مخرحــات بحثهــا،  تشــكلت لجنــة متعــددة التخصصــات مؤلفــة مــن نســويات وعلمــاء اجتمــاع، وأطبــاء أمــراض 

النســاء، وأطبــاء نفســيني ومحامــني وباحثــني يف الفقــه اإلســالمي، وعملــت هــذه اللجنــة تحــت رعايــة جمعيــة 

ًيا لتبــادل املعلومــات وبحــث آليــات  يــزة حســني(، وكانــت تجتمــع مــرة شــهر القاهــرة لتنظيــم األرسة )بقيــادة عز

العمــل املمكنــة للمســتقبل. وعلــى الناحيــة األخــرى، تشــكلت لجنــة تابعــة لــوزارة الصحــة، ونظمــت اجتماعــات 

ملناقشــة مخرجــات دراســة مــاري أســعد ومتابعــة مخرجــات اجتمــاع منظمــة الصحــة العامليــة162. ويف ســنة 1985، 

يقيــة للقضــاء علــى املمارســات التقليديــة  شــاركت جمعيــة القاهــرة لتنظيــم األرسة يف تأســيس اللجنــة األفر

 The Inter-African Committee for the Elimination of the Harmful Traditional( الضــارة 

 ،)EFC(ومقرهــا جينيــف وأديــس أبابــا، واللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث يف مــرص )Practices

الــي انبثقــت منهــا اللجنــة املرصيــة ملنــع املمارســات التقليديــة الضــارة بالنســاء واألطفــال كمنظمــة مســتقلة يف 

ســنة 1992، وتضمنــت أنشــطتها الســفر يف جميــع محافظــات مــرص لــرشح األخطــار الصحيــة املرتتبــة علــى ختــان 

اإلنــاث163. وبالفعــل، بــدأ العمــل علــى األرض والتشــبيك مــع الهيئــات واملؤسســات املحليــة يف قــرى ومحافظــات 

ــا بمســاعدة  ــاث علًن ــان اإلن ــر الرشــا إدانتهــا لخت ــة دي ي مــرص املختلفــة يجــي ثمــاره، ففــي عــام 1991، أعلنــت قر

الهيئــة اإلنجيليــة القبطيــة164.

بالتــوازي للعمــل يف مــرص، شــنت النســويات الســودانيات أيًضــا حمــالت ملناهضــة ختــان اإلنــاث طــوال فــرتة 

مــت هــذه التحــركات مــع صعــود اإلســالميني للحكــم. وقــد حرصــت 
ِ
الســبعينيات والثمانينيــات، لكــن ُحج

161  املصدر السابق، ص.9

162  املصدر السابق، ص. 10-9
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يــارة القاهــرة أثنــاء التحضــريات للمؤتمــر الــدويل للتنميــة  الطبيبــة الســودانية النســوية »ناهــد طوبيــا« علــى ز

ــدأ مــن جهــود النســويات يف ســبعينيات  ــدة املؤتمــر165. مــا ب ــة ضمــن أجن ــد مــن وضــع القضي ك والســكان للتأ

القــرن العرشيــن لتســليط الضــوء علــى قضيــة ختــان اإلنــاث، وتطويــر خطــاب وآليــات للعمــل علــى مناهضتــه 

امتــد حــى املؤتمــر الــدويل للتنميــة والســكان )القاهــرة 94(. بــدأت تحضــريات منظمــات املجتمــع املــدين املرصيــة 

ية،  للمؤتمــر ســنة 1993 بــورش عمــل محليــة بــدأت يف محافظــة املنيــا يف صعيــد مــرص ومحافظــة اإلســكندر

يــة يف القاهــرة، بحضــور ممثلــني محليــني  بحضــور منظمــات مجتمــع مــدين مختلفــة،  تلتهــا ورش عمــل مركز

ــدين خــارج القاهــرة، ملناقشــة املوضوعــات املطروحــة يف محــاور عمــل املؤتمــر166. ويف  عــن منظمــات املجتمــع امل

يــزة حســني ومــاري أســعد إىل تجميــع منظمــات املجتمــع املــدين والناشــطات املســتقالت  أثنــاء ذلــك، عمــدت عز

لتشــكيل قــوة عمــل تحضرييــة للمؤتمــر، وعملــت هــذه القــوة بدورهــا علــى تشــكيل مجموعــات عمــل صغــرية 

يف عــدة املحافظــات. تطلبــت هــذه العمليــة تعــاون مجموعــة مــن الطبيبــات والنســويات املرصيــات وناشــطات 

حقــوق اإلنســان والعامالت/يــن بمجــال التنميــة16٧. وجــاء هــذا يف إطــار طلــب منظمــات املجتمــع املــدين الدوليــة 

مــن الحكومــة املرصيــة أن يكــون ملنظمــات املجتمــع املــدين املحليــة دور يف التحضــري للمؤتمــر، ويف اإلطــار نفســه، 

التعبــري مكفولــة وأن مــرص يحكمهــا نظــام ديمقراطــي، فأُجــرت  يــة  إثبــات أن حر أرادت الحكومــة املرصيــة 

علــى إعطــاء القــوى املدنيــة والنســوية الفرصــة لتنظيــم نفســها، وإمدادهــا باملســاحات العامــة املناســبة لتأديــة 

دورهــا، وتأمــني املؤتمــر تأميًنــا قوًيــا لحمايتــه مــن تهديــدات اإلســالميني168. وكمــا تــرشح مارجــو بــدران، وفــر 

املجتمــع  أولويــات  رأس  علــى  اإلنــاث  ختــان  علــى وضــع موضــوع  ســاعدت  عوامــل  عــدة  القاهــرة  مؤتمــر 

والدولــة، مــن ضمنهــا اهتمــام املجتمــع الــدويل -بفضــل عمــل نســويات الجنــوب العاملــي والنســويات امللونــات 

يــكا- بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، واهتمــام الحكومــة املرصيــة بتحســني صورتهــا دولًيــا،  يف أمر

يــة واألرسة واملجــال  وإرصار اإلســالميني علــى فــرض هيمنتهــم علــى املوضوعــات املتعلقــة بالعالقــات الجندر

الخــاص؛ وباالشــتباك مــع كل ذلــك، تبلــور خطــاب نســوي مبــي علــى الســياق املحلــي املــرصي169.
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يــزة حســني يف مــا بعــد إىل قــوة ملناهضــة ختــان اإلنــاث، بقيــادة  تحــول التنســيق الــذي قادتــه مــاري أســعد وعز

مــاري أســعد، وعرَّفــت نفســها يف البدايــة بصفتهــا منظمــة غــري حكوميــة، تعمــل علــى مناهضــة ختــان اإلنــاث، 

وتأسســت ســنة 1994 بجهــود منظمــات وأفــراد، رجــال ونســاء، ناشــطات/ين يف مجــاالت تنمويــة مختلفــة مــن 

ــوين1٧0. تضمنــت القــوة نســاء مــن  ضمنهــا حقــوق النســاء والصحــة وحقــوق اإلنســان والتعليــم والدعــم القان

أجيــال وخلفيــات دينيــة وطبقــات اجتماعيــة مختلفــة، وضمــت عضويتهــا الكثــريات مــن الطبيبــات النســويات 

وناشــطات حقــوق اإلنســان مثــل ســهام عبــد الســالم، وآمــال عبــد الهــادي، وعايــدة ســيف الدولــة، وناديــة عبــد 

الوهــاب، وعفــاف مرعــي، وأمــل رشيــف. بعدهــا عملــت القــوة تحــت مظلــة اللجنــة الوطنيــة للتنميــة والســكان 

يــر الصحــة ملتابعــة وتنفيــذ مخرجــات مؤتمــر القاهــرة والجمعيــة املرصيــة للســكان والتنميــة،  الــي أنشــأها وز

الــي كانــت تحــت إدارة وزارة الشــئون االجتماعيــة، لكــن اســتطاعت أن تحظــى باســتقاللية يف العمــل، وتحديــد 

أولوياتهــا، وتشــكيل خطابهــا1٧1. 

عقــب مؤتمــر القاهــرة 1994، تعالــت أصــوات اإلســالميني مشــرية إىل ختــان اإلنــاث بصفتــه فعــاًل إســالمًيا ُيــوىص 

بــه دينًيــا، معتمديــن علــى بعــض األحاديــث الضعيفــة للتدليــل، وكمــا حللــت مارجــو بــدران أن تمركــز اإلســالميني 

حــول الدفــاع عــن ختــان اإلنــاث يظهــر خوفهــم مــن فقــدان الســيطرة علــى جنســانية النســاء ممــا قــد يضعــف 

مــن ســيطرتهم االجتماعيــة يف املجــاالت األخــرى املرتبطــة بــاألرسة واألخــالق، يــأيت هــذا مــن اعتبارهــم ألنفســهم 

املســؤولني الرئيســيني عــن وضــع قواعــد الســلوك االجتماعــي واألخــاليق الصحيحــة والحفــاظ عليهــا1٧2. يف هــذا 

اإلطــار، حــدث انشــقاق يف الخطــاب اإلســالمي الرســمي، فمــن ناحيــة، أصــدر شــيخ األزهــر جــاد الحــق جــاد الحــق 

ــاث هــو حديــث ضــد  ــان اإلن ــاث هــو فــرض إســالمي وأن »الحديــث املناهــض لخت ــان اإلن ــأن خت ــد ب فتــوى تفي

يــة فتــوى تفيــد بــأن ختــان اإلنــاث ليــس إســالمًيا وأعلــن  اإلســالم«، وعلــى الناحيــة األخــرى، أصــدر مفــي الجمهور

أنــه مل يخــن بناتــه. اســتخدم اإلســالميون فتــوى طنطــاوي وترصيحــه بــأن الفوائــد علــى النقــود تجــوز رشًعــا 

ولقائــه بالحاخــام اإلرسائيلــي األكــر للتدليــل علــى أن طنطــاوي هــو أحــد رجــال الدولــة، وأنــه فقــد مصداقيتــه، 

 فتــوى شــيخ 
ِ
ومــن ثــم فقــد مصــدر ســلطته الــي تعطيــه الحــق يف إجــازة ختــان اإلنــاث أو تحريمــه. وباملثــل، مل تــالق
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ــا  األزهــر قبــول هيئــة علمــاء األزهــر وكان منطقهــم يف رفــض الفتــوى يفيــد بــأن ختــان اإلنــاث ليــس فرًضــا دينًي

، لكــن يف الوقــت ذاتــه، مل يحرمــه اإلســالم، واســتخدموا حجــة أن ختــان اإلنــاث يخفــض مــن الرغبــة الجنســية 

النســائية املفرطــة. أيــد بعــض اإلســالميني فتــوى مفــي الديــار املرصيــة، وكان أشــهرهم املحامــي اإلســالمي ســليم 

ــدة  ي ــه يف جر ــرش ل ــآراء فلســفية، يف مقــال ُن ــا إياهــا ب ــان مدعًم العــوا عــرض األحــكام اإلســالمية املناهضــة للخت

الشــعب ســنة 1994، تحــت عنــوان »ختــان اإلنــاث ليــس ســنة وال مكرمــة«1٧3. 

يــد دمحم وســيل، بأنــه ال تراجــع عــن فتــوى الشــيخ الســابق،  رصح مفــي الديــار املرصيــة الالحــق، الشــيخ نــرص فر

ــًدا بــأن اإلســالم مل يفــرض ختــان اإلنــاث أو يحرمــه، وأرجــع مســئولية اتخــاذ  قــرار الختــان مــن عدمــه إىل  مفي

األرسة، قائــاًل بأنــه إذا رأت األرسة ســبًبا لــرضورة االمتنــاع عــن إجــراء عمليــة الختــان لبناتهــا، فهــذا يعــود لهــا. ومل 

يكتــِف بذلــك، بــل أضــاف أنــه علــى األرسة استشــارة األطبــاء املوثــوق فيهــم الذيــن يعتــروا أهــل للثقــة واملعرفــة 

يف مجاالتهــم1٧4.

ويف إطــار كل مــا ســبق، مل تصــدر أي مــن الباحثــات اإلســالميات أو النســاء املنخرطــات يف الحركــة اإلســالمية حينهــا 

أي ترصيــح أو رأي أو اجتهــاد يف مــا يتعلــق بمســألة الختــان، ســواء بدعمــه أو مناهضتــه1٧5.

مل يقتــرص الدفــاع عــن ممارســة الختــان علــى اإلســالميني، بــل امتــد ليشــمل األطبــاء -خاصــًة الذكــور- وبعــض 

بــأن  يفيــد  االجتماعــي«  أن »الواقــع  إىل  اإلنــاث، وأرشن  تطبيــب ختــان  بــرضورة  الــاليت حاججــن  الطبيبــات 

ــاء  ــة آمنــة« يجــري فيهــا األطب ــم يفضــل توفــري »بيئ ــان، ومــن ث ــة العظمــى مــن النســاء ســتتعرض للخت الغالبي

العمليــات مــن أجــل ضمــان ســالمة النســاء. لكــن، وكمــا تشــري مارجــو بــدران، تغافــل هــؤالء األطبــاء عــن الحقائــق 

يفيــات أو نســاء الطبقــات الفقــرية يف املــدن ال يحصلــن علــى  االقتصاديــة والسياســية، إذ أن غالبيــة النســاء الر

خدمــات رعايــة صحيــة مجانيــة أو خاصــة باألســاس1٧6. وبهــذا حاجــج املدافعــون عــن تطبيــب الختــان يف مصلحــة 

اســتدامة املمارســة، بينمــا يظهــرون رفضهــم لهــا يف الوقــت نفســه وينتظــرون إنهائهــا دون تدخلهــم. وبالفعــل، 

يــر الصحــة علــي عبــد الفتــاح قــراًرا يســمح بإجــراء عمليــات الختــان يف  عقــب القاهــرة 94 مبــارشًة، أصــدر وز
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املستشــفيات العامــة والخاصــة1٧٧، ورًدا علــى ذلــك رفعــت النســويات واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان دعــوى 

يــر الصحــة إللغــاء القــرار، لكــن ُرفضــت الدعــوى بحجــة أن األطــراف املتقدمــني بهــا ليــس لديهــم  قضائيــة علــى وز

مصلحــة مبــارشة. جــاء هــذا يف إطــار عــرض شــبكة يس إن إن لفيلــم وثائقــي مــن إنتاجهــا، أثنــاء إقامــة املؤتمــر، 

ــذي  ــا، ممــا كشــف عــن األذى ال ــع عــرش عاًم ــاة ذات أرب ــان لفت ــة الخت ــارش إلجــراء عملي ــى عــرض مب ــوي عل يحت

تتعــرض لــه أجســاد الفتيــات جــراء العمليــة، ومــن هنــا ظهــرت محــاوالت تحويــل رفــض الختــان والعمــل مــن 

أجــل القضــاء عليــه إىل أحاديــث حــول األخطــار الــي تواجــه الفتيــات بســبب خضوعهــن للعمليــة علــى أيــدي 

»غــري املتخصصــني«1٧8. لكــن بعــد انتشــار خــر وفــاة فتــاة ذات أربــع عــرش عاًمــا أثنــاء خضوعهــا لعمليــة الختــان 

يــر الصحــة الالحــق إســماعيل ســاّلم القــرار، مانًعــا بذلــك إجــراء عمليــات  علــى يــدي طبيــب متخصــص، ألغــى وز

الختــان يف املستشــفيات. واعرتاًضــا علــى ذلــك القــرار، رفــع منــري فــوزي، وهــو طبيــب نســاء يف مستشــفى جامعــة 

عــني شــمس والشــيخ يوســف البــدري وهــو عضــو باملجلــس األعلــى للشــئون اإلســالمية، دعــوى قضائيــة ضــد 

يــر الصحــة بمنــع إجــراء عمليــات الختــان يف املستشــفيات، تضمنــت الدعــوى انتهــاك هــذا القــرار لدســتور  قــرار وز

19٧1، الــذي أقــر بــأن الرشيعــة اإلســالمية هــي املصــدر األســايس للترشيــع يف مــرص، مفيديــن بــأن الختــان ممارســة 

تفرضهــا الرشيعــة اإلســالمية، ودعمــوا حجتهــم باالستشــهاد بفتــوى شــيخ األزهــر جــاد الحــق املذكــورة ســابًقا. 

بينمــا اســتخدموا حجًجــا غــري دينيــة، تفيــد بــأن قــرار املنــع يســري عكــس رغبــة املجتمــع وعاداتــه، ودللــوا علــى 

يــن عمليــة الختــان. باإلضافــة لذلــك، قدمــوا  يفيــات يجر ذلــك باإلشــارة إىل أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء الر

حجــة صحيــة للدفــاع عــن تطبيــب ختــان اإلنــاث، وأضــاف الشــيخ يوســف البــدري أن اإلســالم قــد فــرض ختــان 

اإلنــاث بنــاًء علــى قراءاتــه لالجتهــادات الفقهيــة يف هــذا الشــأن، واختتــم حجتــه قائــاًل إن الختــان يحافــظ علــى 

 The Administrative Court( يــة ملجلــس الدولــة »كرامــة« املــرأة1٧9. ويف يوليــو 199٧، أصــدرت املحكمــة اإلدار

يــر الصحــة بمنــع إجــراء عمليــات الختــان يف املستشــفيات، وقــدم  of the State Council( حكًمــا ضــد قــرار وز

يــر بــدوره طلًبــا باســتئناف الحكــم. ويف 29 ديســمر 199٧، حكــم مجلــس الدولــة )صاحــب الدرجــة األعلــى يف  الوز

يــة، ورأى الحكــم أن ختــان اإلنــاث ال يقــع ضمــن نطــاق الرشيعــة اإلســالمية  التقــايض( بإلغــاء حكــم املحكمــة اإلدار

وأن الدعــوى املرفوعــة يف مخالفــة قــرار الحظــر تقــع تحــت اختصــاص القانــون الجنــايئ، ماعــدا يف الحــاالت الــي 

1٧٧  وبهذا يكون قد ألغى القرار اإلداري الصادر سنة 1959 بمنع إجراء عمليات الختان يف املستشفيات.

Margot Badran, “Feminism In Islam: Secular and Religious Convergences”, Oneworld Publica-  1٧8

tions, 2009, PP. 168-187
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يــر طــيب مــن رئيــس قســم نســاء  ُتجــرى فيهــا عمليــة الختــان بطلــب مــن البنــت أو والديهــا بعــد إصــدار تقر

متخصــص تفيــد بــأن إجــراء العمليــة هــو لــرضورة طبيــة180.

يف هــذا الســياق، اســتطاعت قــوة مناهضــة الختــان تشــكيل وتطويــر خطــاب يعكــس مبــادئ القــوة ومنطقهــا 

يف الحركــة والتنظيــم، ويف الوقــت نفســه، يشــتبك مــع القــوى األبويــة الــي تســتميت مــن أجــل الحفــاظ علــى 

ســيطرتها وســلطتها علــى أجســاد النســاء. أعلنــت القــوة أنهــا تنطلــق مــن مبــدأ الحفــاظ علــى ســالمة أجســاد 

يــة  النســاء وعــدم تعرضهــا لالنتهــاك، وأن للنســاء الحــق يف امتــالك أجســادهن بصــورة كاملــة، والحــق يف حر

التفكــري والتــرصف، والحــق يف اختيــار شــكل حياتهــن، وأن تبــي كل واحــدة هــذه االختيــارات بنــاء علــى تقييمهــا 

الشــخيص. رأت القــوة أن الختــان ليــس حدًثــا عابــًرا، بــل إنــه ظاهــرة اجتماعيــة مرســخة يف الوعــي الجمعــي 

والهــدف منهــا هــو الحفــاظ علــى الرتاتبيــة األبويــة للمجتمــع، حيــث تحتــل النســاء املرتبــة األدىن. فيمــا أعلنــت 

القــوة أن هدفهــا هــو التصــدي لهــذه الرتاتبيــة، والعمــل مــن أجــل مراجعــة القيــم الســائدة اجتماعًيــا الــي تحكــم 

يــة عامــًة وشــعور النســاء بأحقيتهــن وملكيتهــن ألجســادهن علــى وجــه الخصــوص181. العالقــات الجندر

قدمــت القــوة نفســها بصفتهــا قــوة علمانيــة، واســتخدمن لغــة غــري دينيــة، وأعلــن أنهــن لســن يف موقــع تفســري 

النصــوص الدينيــة، لكنهــن يف الوقــت نفســه اشــتبكن مــع الخطابــات الدينيــة املهيمنــة وأوضحــن رؤيتهــن للديــن 

يز ســعادتهم ورفاههم، وأضفن  قائــالت إن الهــدف مــن الديــن هــو تحقيــق العدالــة واإلنصــاف بــني النــاس، وتعز

أن أي اســتخدام للديــن يعــوق تحقيــق هــذه الســعادة إنمــا هــو ســوء اســتخدام لــه، لخدمــة املصالــح الشــخصية 

والسياســية ملفرسيــه. ومســئولية الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم مهمــة تفســري النصــوص الدينيــة أن يفعلــوا ذلــك 

يقــة تضمــن ســعادة ورخــاء جميــع النــاس، نســاء ورجــال، ودللــن علــى أن الختــان عــادة اجتماعيــة ليســت  بطر

متأصلــة يف الديــن اإلســالمي مــن خــالل إشــارتهن ملمارســته يف عصــور مــا قبــل املســيحية أو اإلســالم. ســاعد 

وجــود الطبيبــات النســويات يف مقدمــة القــوة علــى إدمــاج معرفتهــن العلميــة يف مــا يتعلــق بموضوعــات الصحــة 

بتحليلهــن النســوي للعمليــات األبويــة الــي تنتهــك أجســاد النســاء يف مــرص، وأرشن أيًضــا إىل أن »تطبيــب 

يجيــة، بــل سيســهم يف مأسســته وتطبيعــه واســتدامته182. الختــان« لــن يســاعد علــى التخلــي عنــه بصــورة تدر
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بينمــا طــورن نقــًدا للطــرق الــي تقــدم بهــا بعــض املجموعــات أو املنظمــات األجنبية/الغربيــة التضامــن أو الدعــم 

لحملــة مناهضــة الختــان يف مــرص، يشــمل نقــد التبســيط املُِخــل لواقــع الختــان يف مــرص، وتوجيــه االتهــام الدائــم 

إىل األمهــات الــاليت يخــن بناتهــن واستســهال تبــي هــذا التبســيط عوًضــا عــن فهــم توازنــات القــوة الــي تشــكل 

يقــة االنتقائيــة الــي  الواقــع اليومــي ألولئــك النســاء وُتشــكل اختياراتهــن وقراراتهــن183. وانتقــدن أيًضــا الطر

تتقــدم بهــا الدوائــر الداعمــة الغربيــة بالرتكــزي علــى انتهــاكات بعينهــا لحقــوق اإلنســان والتغــايض عــن حقــوق 

ــر تضامنهــا يف مــا يتعلــق بالحملــة ملناهضــة  أخــرى، وتستشــهد عايــدة ســيف الدولــة مثــاًل بتقديــم تلــك الدوائ

ختــان اإلنــاث مــن ناحيــة، ويف الوقــت ذاتــه التغــايض التــام عــن سياســات الصحــة الــي تحــرم الكثــري مــن النســاء 

الفقــريات مــن حقهــن األســايس يف الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة، أو مثــاًل التهديــد بقطــع املعونــة األجنبيــة 

عــن مــرص بســبب ختــان اإلنــاث، ممــا يقــوي ادعــاءات اإلســالميني الــي تفيــد بــأن الختــان هــو جــزء مــن الهويــة 

املرصيــة الــي يجــب الحفــاظ عليهــا ملقاومــة الــدول الغربيــة الــي تحــاول الهيمنــة علــى املجتمعــات اإلســالمية/

يــج مــا بــني سياســات إفقــار الشــعوب -الــي عــادًة مــا تكــون مفروضــة  العربيــة184. وباإلضافــة إىل ذلــك، يدفــع املز

يــد املجتمعــات والشــعوب مــن أدوات  يــر مصريهــم، وتجر مــن الــدول الشــمالية-، وحرمانهــم مــن حــق تقر

الدفــاع عــن نفســها، إىل ســوء أوضــاع النســاء يف دول الجنــوب/دول العــامل الثالــث، حيــُث يتحــول العجــز عــن 

التحكــم يف مصــري األمــة إىل ســعي دائــم لتثبيــت أنمــاط التحكــم يف أجســاد نســائها185.

وفــر مؤتمــر القاهــرة 94 مســاحة لتوســيع العمــل علــى مناهضــة الختــان، حيــُث جمــع منظمــات املجتمــع املــدين 

يفيــة، تشــكلت العالقــات بــني هــذه املنظمــات  الــي تعمــل يف القاهــرة واملــدن األخــرى خــارج املركــز واملناطــق الر

ــة املحليــة يف  ــاء املؤتمــر واســتمرت بــل وتوطــدت بعــده، عملــت الجمعيــات واملنظمــات التنموي واملجموعــات أثن

 )CEOSS( الريــف ضمــن قــوة مناهضــة ختــان اإلنــاث، وتعتــر الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة للخدمــات االجتماعيــة

الــي ترتكــز خدماتهــا يف محافظــة املنيــا املثــال األشــهر، إذ اعتمــدت اســرتاتيجيتها يف العمــل علــى املبــادرة املجتمعيــة 

ــان.  ــى األرض مــن أجــل إنهــاء الخت ــى العمــل عل ــة عل ــا الســيطرة الكامل ــون النشــطون محلًي ــوىل الفاعل وأن يت

يــة الــي ترغــب يف دعــم الهيئــة تتوجــه بإرســال دعــوة مكتوبــة للهيئــة، ثــم تــزور مجموعة مــن العامالت/ كانــت القر

ــة تعــى  ي ــة مــن أجــل املســاعدة علــى تشــكيل لجنــة عامــة للقر ــة واإلقامــة فيهــا لفــرتة مبدئي ي ــة القر ــن بالهيئ ي
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علــى القضايــا واالحتياجــات املحليــة العامــة، ولجنــة أخــرى للنســاء تعمــل علــى مناهضــة ختــان اإلنــاث مــن 

خــالل الحمــالت والتوعيــة، وكانــت الهيئــة تســتهدف األشــخاص العاديــني، خاصــًة مــن الشــابات والشــباب، 

يفيــة علــى  يــخ وجــود النســاء خــارج املــزل يف املناطــق الر يــة186. ســاعد تار للعمــل بلجــان القــرى وليــس نخبــة القر

حضورهــن القــوي و مشــاركتهن يف حركــة مناهضــة الختــان، وعندمــا بــدأ الرجــال الذيــن يحظــون بمكانــة عاليــة 

بمناطقهــم يف االنخــراط يف الحركــة، اســتخدموا مواقعهــم ملجابهــة أولئــك الذيــن يدافعــون عــن ختــان اإلنــاث. 

وكمــا تقــول مارجــو بــدران، أســهمت هــذه الحركــة املجتمعيــة يف توفــري بيئــة للنــاس ملراجعــة وتعديــل بعــض مــن 

املفهومــات املوروثــة واملرســخة يف مــا يتعلــق بمواقــف الــرشف والعــار والجنســانية، فمنــذ بدايــة انتشــار الحمــالت 

املناهضــة لختــان اإلنــاث، أصبــح مــن العــار علــى األرس أن يخــن بناتهــن، ويف بعــض القــرى الــي أعلنــت حظــر 

ــا، كان تحــدي الحظــر وممارســة العمليــة ُيقابــل بالوصــم املجتمعــي ملنفذيهــا18٧. أعلنــت  ممارســة الختــان محلًي

الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة القضــاء علــى الختــان بنســبة ٧0% يف ثمــاين قــرى. ســاعد اتخــاذ إجــراءات علــى أرض 

الواقــع علــى تحــدي األقاويــل الــي روجــت أن أهــايل القــرى هــم األكــرث تمســًكا بختــان اإلنــاث، وتحــدي القــوى 

األبويــة، ســواء مــن اإلســالميني أو مــن األطبــاء، الــي ادعــت أنهــا تدعــم رغبــة أهــايل القــرى يف االســتمرار بممارســة 

الختــان، فلقــد أقــرت الناشــطات يف الحملــة أنــه فــور تعــرض أهــايل القــرى ألفــكار جديــدة بخصــوص هــذه 

املمارســة كانــوا األرسع يف التخلــي عنهــا ومناهضتهــا بطريقتهــم الخاصــة188.

اســتطاعت حمــالت مناهضــة الختــان بقيــادة قــوة مناهضــة ختــان اإلنــاث مــن تحقيــق هــذا االنتشــار والنجــاح 

ألن القائمــات عليهــا مل يتبنــني خطاًبــا فوقًيــا، بــل حاولــن فهــم وجهــة نظــر النســاء الــاليت ال يكــرسن دائــرة القهــر، 

وانطلقــن يف عملهــن مــن إدراك الطبيعــة الهيكليــة واملؤسســية لقهــر النســاء، ويف الوقــت نفســه رؤيــة النســاء 

باعتبارهــن فاعــالت يحاولــن التعايــش مــن خــالل عمليــات التفــاوض اليومي على أبســط املســاحات. فكما ترشح 

ــه يتوقــف علــى وضعهــن االجتماعــي،  ــة ب ــة أن ممارســة النســاء ألحــد حقوقهــن أو املطالب ــدة ســيف الدول عاي

ــة والعاطفيــة واالجتماعيــة، واملســاحة االجتماعيــة املســموح بهــا للمطالبــة بهــذا الحــق،  ومواردهــن االقتصادي

ــه يف مقابــل املكاســب الــي ســيجنينها189. وتوضــح بمثــال  والتكلفــة االجتماعيــة الــي ترتتــب علــى مطالبتهــن ب
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قائلــة إن النســاء يف مــرص يعلمــن أن املــرأة لهــا الحــق يف الطــالق إذا تعرضــت إىل معاملــة ســيئة مــن الــزوج، أو إذا 

يــف املــزل، أو إذا كانــت لديــه عالقــات أخــرى، أو إذا اعتــدى جنســًيا علــى أحــد  توقــف الــزوج عــن التكفــل بمصار

أطفالهــا. وبالرغــم مــن هــذه املعرفــة، ففــي حــاالت كثــرية تخــى الفضيحــة أو العــزل أو خســارة دعــم أرستهــا أو 

الوصــم، الــي تعتــر كلهــا نتائــج مرتتبــة علــى وضــع النســاء املطلقــات يف املجتمــع املــرصي، لــذا  ال يمــارس بعــض 

النســاء حقهــن يف الطــالق، مــع أنــه مكفــول لهــن بموجــب القانــون والديــن، يف ســبيل اســتدامة القبــول والدعــم 

ــازالت باعتبارهــا مــؤرًشا  ــان، ُينظــر إىل هــذه التن ــري مــن األحي ــه يف الكث ــه190. وتشــري إىل أن ــذي يحتجن املجتمعــي ال

إىل عــدم شــعور النســاء باســتحقاقهن، وتصــف ذلــك بأنــه تبســيط للوضــع، وتســتطرد قائلــة إن مــا تعتــره 

النســاء تنــازاًل مقبــواًل يعتمــد علــى قوتهــن التفاوضيــة )negotiation power(، املحــددة بطبقتهــن االجتماعيــة، 

ومســتوى تعليمهــن، ودعــم أرسهــن، ووضعهــن االجتماعــي، ووجــود دوائــر اجتماعيــة داعمــة لهــن. تلــيب هــذه 

املقايضــات بعًضــا مــن احتياجــات النســاء، مثــل احتياجهــن أن يكــن جــزًءا مــن أرسة أو زواج أو عالقــة أو مجموعــة 

ــذي  ــة بجــزء مــن أنفســهن مــن أجــل الشــعور باالنتمــاء، ال ــا مــا يضطــررن إىل التضحي ــذا غالًب مــن األصدقــاء، ل

بــدوره يقــدم لهــن دعًمــا نفســًيا واجتماعًيــا وأحياًنــا اقتصادًيــا، ويمثــل انعــدام عدالــة النظــام األبــوي الــذي يمــزي 

ملصلحــة الرجــال يف التكلفــة العاليــة الــي تتحملهــا النســاء دوًنــا عــن الرجــال لتوفــري هــذه االحتياجــات191. وتلفــت 

إىل أن الصمــت يف كل مــا يتعلــق بالعنــف املرتبــط بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة للنســاء ليــس نتيجــة لـ»قبــول 

النســاء« بــه، بــل نتيجــة للواقــع الــذي يشــكل ظــروف حيــاة النســاء ويدفعهــن للتعايــش وليــس للشــكوى192. 

تخــن النســاء بناتهــن ليســيطرن علــى جنســانيتهن أو ليضمــن قابليتهــن للــزواج، فالنســاء يتحملــن العنــف 

الواقــع عليهــن، لكنهــن يعلمــن أنهــن يتحملــن ويقبلــن أفعــااًل غــري عادلــة، وال تتوفــر لهــن ظــروف أخــرى تمكنهــن 

مــن عــدم التعــرض لذلــك، إال أنهــن يتمنــني أن تكــون األمــور علــى حــال آخــر193.

ــات عملهــا علــى األرض،  ــر آلي ــاث علــى تطوي ــان اإلن ــوازي لنســج هــذا الخطــاب، عملــت قــوة مناهضــة خت بالت

الــي تتمثــل يف الــورش الــي كانــت ُتعقــد ملناهضــة ختــان اإلنــاث. ُتوثــق ســهام عبــد الســالم خمــس مراحــل مــن 

رش العمــل األوىل علــى منهــج يســتند إىل نقــل املعرفــة مــن أعلــى 
ِ
أجــل الوصــول إىل »منهــج شــامل«، اعتمــدت و

يجًيــا إىل منهــج  يــب، بــدأت الــورش تتحــول تدر ألســفل، أي مــن املحــارِضة للحضــور؛ لكــن مــع الوقــت والتجر
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تشــاريك مــن أســفل ألعلــى، حيــُث تــؤدي املحــارضة دور امليــرسة للتفاعــل بــني الحضــور194. اعتمــد النمــوذج األول 

للــورش، الــذي تســميه ســهام عبــد الســالم »التعليــم الطــيب املبــارش« )Direct Medical Education( علــى 

يــة وبعيــدة املــدى الــي تنتــج مــن ممارســته،  تقديــم معلومــات حــول أنــواع ختــان اإلنــاث وعــن املخاطــر الفور

وبعــد نهايــة الجلســة كانــت ُتفتــح مســاحة للحضــور مــن الرجــال  والنســاء لطــرح أســئلتهم. تقــول ســهام 

عبــد الســالم إن التحليــل النقــدي لهــذا النمــوذج كشــف عــن محدوديتــه، ألنــه ال يســمح للحضــور بــأن يكونــوا 

»مســهمني نشــطني«، لكنــه يضعهــم يف موقــع »املســتمعني املتلقــني«، فحــى عندمــا ُيســمح لهــم بالــكالم يف 

ــات الصحيحــة مــن املُحــارِضة »األكــرث معرفــة«195. ومــن  ــة الجلســة، يكــون يف إطــار ســؤالهم ليتلقــوا اإلجاب نهاي

هنــا انتقلــن إىل النمــوذج الثــاين، الــذي تســميه ســهام عبــد الســالم »املنهــج الطــيب النقــدي مــع الرتكــزي علــى 

 Critical  Medical Approach with Emphasis on the Physical( »املخاطــر الجســدية لختــان اإلنــاث

Hazards of Female Genital Mutilation(، كان محتــوى الورشــة مشــابًها بدرجــة كبــرية ملحتــوى النمــوذج 

يقــة العــرض، إذ كان الحضــور يســهمون يف اســتخالص االســتنتاجات بنــاًء علــى  األول، واالختــالف كان يف طر

املعلومــات املعروضــة.

تبــدأ الورشــة بعــرض صــور ومعلومــات مكتوبــة حــول الترشيــح ووظائــف الجهــاز التناســلي األنثــوي الخارجــي، 

ــه ســؤال للحضــور حــول املكاســب واملخاطــر املحتملــة لقطــع جــزء مــن هــذه البنيــة الترشيحيــة؟ تشــري  ثــم ُيوجَّ

ســهام عبــد الســالم إىل أن هــذا النمــوذج كان يحفــز الحضــور علــى املشــاركة الفعالــة يف عمليــة التفكــري العقــالين 

األســباب  مــع  يشــتبك  ومل  فقــط،  الطــيب  الجانــب  علــى  يركــز  إنــه  قائلــة  النمــوذج  انتقــدت  لكنهــا  النقــدي، 

االجتماعيــة الــي تدفــع ملمارســة ختــان اإلنــاث، أال وهــي الحفــاظ علــى عفتهــن، يقــوم هــذا التريــر لختــان 

اإلنــاث علــى االعتقــاد بعــدم قــدرة النســاء علــى الســيطرة علــى رغباتهــن الجنســية »املفرطــة«، والــذي يعــود 

بــدوره لالعتقــاد الســائد بــأن النســاء يفتقــدن املنطــق196. ومــن هنــا ننتقــل إىل النمــوذج الثالــث، الــذي تســميه 

 ،)Integrated Critical Health Approach( »ســهام عبــد الســالم »املنهــج الصحــي املتكامــل والنقــدي

ــه العضــو الجنــي األســايس للبــرش، نســاء  ــَرف بأن ــخ اإلنســان، الــذي ُيَع ــدأ الورشــة بعــرض صــورة مل ــُث تب حي

 Seham Abd elSalam, “A Comprehensive Approach for Communication About Female Genital  194

 Mutilation in Egypt”, Male  and  Female Circumcision, edited by Denniston et al. Kluwer Academic,
Plenum Publishers,  New  York, 1999, pp. 323

195  املصدر السابق، ص.323-324

196  املصدر السابق، ص. 324
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يقــة مبســطة. يتضمــن الــرشح التفرقــة بــني الرغبــة  ورجــال، وُيــرشح الجهــاز الحــويفLimbic system( 19٧( بطر

الجنســية واالســتثارة الجنســية واإلشــباع الجنــي، إذ تبــدأ الرغبــة مــن املــخ وليــس مــن البظــر، وإذا كان املوقف 

مناســًبا مــن حيــُث الرشيــك واملــكان والوقــت، يســمح املــخ لهــذه الرغبــة باالســتمرار يف العمليــة الفســيولوجية 

للوصــول لالســتثارة، وهنــا يــأيت دور البظــر لتيســري الوصــول لإلشــباع الجنــي. ثــم يبــدأ النقــاش حــول مواقــف 

مــن الحيــاة الواقعيــة يتحكــم فيهــا النــاس، رجــال ونســاء، يف رغباتهــم الجنســية ألنهــم يتمتعــون باملنطــق، 

يــة معطــني أمثلــة مــن حياتهــم اليوميــة، ويســتنتجون أنــه إذا  وتفاعــل الحضــور مــع هــذه املعلومــات النظر

أرادوا منــع بناتهــم مــن التفكــري يف الجنــس فعليهــم إًذا قطــع عقولهــن وليــس بظورهــن، ثــم تســتمر الورشــة 

بعــرض الترشيــح الخارجــي ووظائــف الجهــاز التناســلي األنثــوي الخارجــي. تذكــر ســهام عبــد الســالم أنــه بالرغــم 

ــاس ال يغــريون مواقفهــم  ــة، ألن الن ــرث أهمي ــا، فهــو يفتقــر إىل العنــرص األك ــرث تقدًم ك مــن كــون هــذا النمــوذج أ

فــور معرفــة املعلومــات الصحيحــة؛ املواقــف تتشــكل مــن خــالل االنحيــاز واملصلحــة198. ومــن هنــا ننتقــل إىل 

 )Theoretical Socio-Medical Approach( الطــيب«  االجتماعــي  النظــري  »املنهــج  الرابــع،  النمــوذج 

حيــُث تبــدأ الورشــة بســؤال ملــاذا يقــوم الحضــور بختــان بناتهــم؟ وخــالل النقــاش تقــوم امليــرسة بــرشح األصــول 

يقيــة  الثقافيــة للمعتقــدات الــي يطرحهــا الحضــور يف إجاباتهــم، وتوضــح أنهــا مرتبطــة بالطقــوس الدينيــة األفر

القديمــة، أي أنهــا ال تتعلــق بمعتقداتهــم الدينيــة الحاليــة، ســواء كانــوا مســيحيني أو مســلمني. ثــم تســتكمل 

الورشــة علــى غــرار النمــوذج الثالــث. تنتقــد ســهام عبــد الســالم هــذا النمــوذج قائلــة إنــه بالرغــم مــن تقديمــه 

يــة  النظر املعرفــة  هــذه  ربــط  علــى  الحضــور  يحفــز  ال  فهــو  الطبيــة،  باملعرفــة  كتفائــه  ا وعــدم  يــة  نظر معرفــًة 

النمــوذج الخامــس،  لــألرسة )Social Politics of Family(199. ومــن هنــا جــاء  بالسياســات االجتماعيــة 

مــن  يتمــى كل  مــاذا  بســؤال  الورشــة  تبــدأ  إذ   ،)The Comprehensive Approach( املتكامــل املنظــور 

الحضــور لبناتهــم؟ كانــت اإلجابــات تــرتاوح مــا بــني الصحــة الجيــدة، والــزواج الناجــح، وأن يصبحــن أمهــات، 

، وأن يصبحــن قــادرات علــى مواجهــة صعوبــات الحيــاة، ثــم تســتمر 
ٍ
وأن ينضجــن ويحصلــن علــى تعليــم عــال

ــع. حفــز النمــوذج الخامــس مــن الورشــة الحضــور علــى  يقــة نفســها كمــا هــي يف النمــوذج الراب الورشــة بالطر

التســاؤل حــول مــدى قابليــة ختــان اإلنــاث بصفتــه ممارســة علــى اإلســهام يف تحقيــق مــا يتمنونــه لبناتهنــم200.

19٧  الجهاز الحويف هو نظام معقد من شبكات األعصاب يف دماغ اإلنسان، وهو املسئول األول عن التحكم يف املشاعر والغرائز

198  املصدر السابق، ص. -324 325

199  املصدر السابق، ص. 325

200  املصدر السابق، ص. 325-326
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الخاتمة
أنــه  قبــل، ووجدنــا  مــن  تشــغلنا  كانــت  الــي  األســئلة  بعــض  الســطح  إىل  البحــث، طفــت  رحلــة  أثنــاء 

إنهــا  بــل  البحــث،  يف  الــواردة  املعلومــات  علــى  األســئلة  هــذه  تقتــرص  ال  اآلن.  طرحهــا  املناســب  مــن 

مــن  مهًمــا  جــزًءا  نعتــره  لكننــا  تكوينــه،  مــن  جــزًءا  نكــن  مل  ملشــهد  قارئــات  بصفتنــا  انعكاســاتنا  تحــايك 

النســوي.  يخنــا  تار

يــخ مــن خــالل عدســة نســوية تقاطعيــة،  يــخ هــو: كيــف نســتطيع قــراءة التار الســؤال األول واملرتبــط بالتار

يــخ كقارئــات للمــايض وكاتبــات للحــارض؟  ومــن خــالل انحيازاتنــا؟ ومــا هــو دورنــا بصفتنــا نســويات تجــاه التار

اســتطعنا أثنــاء البحــث أن نلمــس كيــف تســتطيع رسديــة معينــة لحــدٍث مــا أن تغــري مــن فهمنــا لــه ومــن 

يــخ الحركــة النســوية، إىل ســؤال آخــر،  إدراك أثــره وحجمــه الحقيقيــني، ودفعنــا هــذا إىل التســاؤل حــول تار

ُتكتــب رسديــة معينــة ويجــري تداولهــا  الــي تهيمــن؟ وعلــى أي أســاس  فــأي رسديــة ألي نســويات هــي 

أو يجــري تجاهلهــا؟ نقلتنــا هــذه األســئلة إىل  ُتمحــى رسديــات أخــرى  أو علــى أي أســاس  واســتدامتها؟ 

مــن  يــخ  التار كتابــة  أهميــة  تقتــرص  فــال  النســوية،  للحركــة  املختلفــة  واألجيــال  يــخ  التار بــني  العالقــة  رؤيــة 

وجهــة نظــر النســويات الــاليت يعشــنه علــى توثيــق لحظــة معينــة، لكنهــا أيًضــا تســهم يف عمليــة نقــل املعرفــة 

نســويات  اســتخدمتها  الــي  األدوات  نقــل  جانــب   إىل  النســويات،  مــن  املختلفــة  األجيــال  بــني  والخــرة 

ســبقننا يف لحظــات قــد تشــبه مــا نعيشــه حالًيــا. واآلن نحــاول أن نفهــم ملــاذا مل ُتمــرر النســويات األكــر هــذه 

يــخ والخــرات بيننــا وبــني مــن ســبقننا وبــني  يــر التار الخــرات لجيلنــا؟ وكيــف نســتطيع خلــق قنــوات لتمر

مــن ســيلحقن بنــا؟

الســؤال الثــاين كان مرتبًطــا بالتنظيــم، إذ رأينــا مــن خــالل الرصــد كيــف يؤثــر غلــق مســاحات التنظيــم 

بعــض مــن نســويات  كيــف اســتطاعت  النســوية، ورأينــا  لتنظيماتنــا  إتاحــة مســاحات  العامــة يف مــدى 

ــة يف  الجيــل األكــر العمــل مــن خــالل مســاحات قــد هجرناهــا يف الوقــت الحــايل مثــل املنظمــات الدولي

أوقــات مل ُيَتــح فيهــا مســاحة للتنظيــم املســتقل، واســتطعن الحفــاظ علــى انحيازاتهــن والعمــل بشــكل 

همومنــا  تعكــس  الدوليــة  املنظمــات  مســاحات  بــأن  منــا  الكثــريات  تشــعر  ال  نفســه.  الوقــت  يف  مؤثــر 

الكثــريات مننــا  تــؤدي  املســتقل،  للعمــل  املزتايــد ألي مســاحة  اإلغــالق  مــع  لكــن  اآلن،  للعمــل  رؤانــا  أو 

دورهــا فردًيــا يف منظمــات مثــل األمــم املتحــدة؛ ويف الوقــت ذاتــه ال يوجــد حــى اآلن جهــود مبذولــة 

معهــا  باالشــتباك  ســواء  املســاحات،  هــذه  يف  وتأثرينــا  وجودنــا  قابليــة  مــدى  الختبــار  ممنهجــة  بصفــة 
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للعمــل  دعــوة  ليســت  هــذه  بالفعــل.  داخلهــا  املوجــودات  النســويات  مــع  منظــم  بشــكل  التشــبيك  أو 

الحاليــة،  اللحظــة  يف  فيهــا  الحركــة  لنــا  املُتــاح  للمســاحات  للنظــر  دعــوة  ولكنهــا  الدوليــة  باملنظمــات 

ــه ينبغــي  ــة وأن ــا وبــني مســاحات املنظمــات الدولي ــه ال يوجــد مــا هــو مشــرتك بينن ــا ألن ــو توصلن وحــى ل

علينــا مقاطعتهــا التامــة فمــن الــرضوري أن نكــون واعيــات لألســباب الــي بنينــا عليهــا هــذا القــرار مــع 

حالًيــا. والتنظيــم  للحركــة  املتاحــة  البدائــل  ملاهيــة  النظــر 


