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َّرنــا بــه ندعــو  َّرنــا فيــه وتأث هــذه الصفحــات هــي محاولــة شــخصية لتحليــل واقــع أث
فــي هــذا الكتيــب، دون ادعــاء اســتحواذ المعرفــة الكاملــة وال النقــد بهــدف النقــد، 
كل شــخٍص معنــٍي بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي مختلــف مواقعنــا 
النقاشــات  عــن  انطباعــات  تســجيل  للحــوار. هنــا  العمــل،  الحياتيــة ومياديــن 
والتركيبــات المعقــدة الملموســة التــي بــدأت فــي »اختيــار« بهــدف فتــح النقــاش 
النســوي والعامــات فــي »الحقــوق والصحــة  وتقريــب المســافة بيــن النشــاط 

الجنســية واإلنجابيــة«.

هنــا مشــاركة للواقــع الحالــي فــي مســار التخلــص مــن مفاهيــم وأبنيــة هرميــة 
وأبويــة شــكلت واقًعــا يفتقــر إلــى العــدل والحميميــة،  آمليــن فــي إحــال تقاربــات 

نســوية عادلــة بــداًل منهــا.

هنــا، نتوجــه بالشــكر واالمتنــان لــكل مــن شــاركنا األفــكار والوقــت والمجهــود 
ونوجــه تحيــة لــكل المشــاركات الشــغوفات.

اختيار 

كلمة شكر
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        المصطلحات المحورية لنقاشات اللقاءات الجماعية

جســادهم، 
أ
فراد حرية اتخاذ وممارســة قرارات متعلقة با

أ
نجابية: هي مجموعة من الحقوق تضمن لل الحقوق والصحة الجنســية والإ

و التمييــز. وتعــد الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة  مظلــًة واســعة 
أ
و اإلكــراه، ا

أ
وجنســانيتهم، دون خــوف مــن التعــرض للعنــف، ا

ساســية:  
أ
ربعة مفاهيم ا

أ
تنقســم ل

و    
أ
جســادهم، دون خــوٍف مــن التعــرض للعنــف، ا

أ
فــراد فــي اتخــاذ قــرارات فــي مــا يخــص ا

أ
١( الحقــوق الجنســية: هــي حــق ال

فــراد علــى المطالبــة بخدمــات رعايــة جنســية شــاملة والحصــول 
أ
يًضــا قــدرة جميــع ال

أ
حــكام، وهــي تمثــل ا

أ
و إصــدار ال

أ
التمييــز، ا

عليهــا. 

٢( الصحــة الجنســية: هــي ترابــط بيــن الحالــة الجســدية والعاطفيــة والعقليــة فــي مــا يتعلــق بالحالــة الجنســية. وهــي  ل تعنــي  
و عجــز فقــط. الصحــة الجنســية هــي مقاربــة تســير علــى نهــج إيجابــي مبنــي علــى احتــرام النفــس، 

أ
و خلــل ا

أ
مــراض، ا

أ
الســلمة مــن ال

منــة متحــررة 
آ
والحتــرام المتبــادل بيــن الطرفيــن فــي العلقــة الجنســية، إضافــًة إلــى إمكانيــة اختبــار تجــارب جنســية ممتعــة وا

نــواع اإلكــراه والتمييــز والعنــف.
أ
وخاليــة مــن كل ا

مــراض والعــدوى المنقولــة جنســًيا وتوابــع بعــض الممارســات الجنســية، وذلــك 	 
أ
 مثــال: إمكانيــة التعــرف علــى ال

بإتاحــة معلومــاٍت دقيقــة وتوفيرهــا للجميــع. )))

ن يقــرروا بحريــة ومســؤولية عــدد وتباعــد وتوقيــت 
أ
فــراد فــي ا

أ
زواج وال

أ
ساســي لجميــع ال

أ
نجابيــة: هــي الحــق ال  ٣( الحقــوق الإ

علــى مســتوى ممكــن مــن الحيــاة الجنســية 
أ
ن تكــون لديهــم المعلومــات والوســائل اللزمــة لذلــك، والحــق فــي بلــوغ ا

أ
طفالهــم وا

أ
ا

و عنــف. 
أ
و إكــراه ا

أ
يًضــا حــق الجميــع فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باإلنجــاب دون تمييــز ا

أ
والصحــة اإلنجابيــة. وهــي تشــمل ا

منيــة عمليــات اإلجهــاض، والحــق فــي تحديــد النســل، 
آ
و ا

أ
و كل مــا يلــي: الحــق فــي قانونيــة ا

أ
تشــمل حقــوق اإلنجــاب بعــض ا

والحــق فــي الوصــول إلــى نوعيــة عاليــة الصحــة اإلنجابيــة والرعايــة اإلنجابيــة.)))

نجابيــة: هــي حــق كل شــخص فــي التمتــع بالرفاهيــة الجســدية والعقليــة والجتماعيــة، وتتضمــن خدمــات رعايــة  ٤( الصحــة الإ
الصحــة اإلنجابيــة، وجلســات المشــورة الطبيــة، وتوفيــر مقدمــي خدمــات طبيــة مدربيــن بتكلفــة اقتصاديــة مدعمــة لســتقبال 

ودعــم قــرار الفــرد فــي اإلنجــاب مــن عدمــه.

 مــن اللغــة 
ٌ

ــى، إذ يحــدد كل ساســية فــي الخطــاب. دائًمــا مــا يجــري تطويــع اللغــة ومفراداتهــا وفًقــا للخطــاب الُمتبنَّ
أ
اللغــة: هــي الوحــدة ال

والخطــاب الثقافــة المعاصــرة. 

منظمة الصحة العالمية  1

منظمة الصحة العالمية  2
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شــياء، والمجتمــع، والعلقــات المتداخلــة بيــن كل ذلــك، 
أ
الخطــاب: يجســد الخطــاب تفكيرنــا وكيفيــة تواصلنــا مــع النــاس، وال

فــكار وينظمهــا، وبالتبعيــة، 
أ
وعــادًة مــا يخــرج الخطــاب مــن المؤسســات الجتماعيــة مثــل اإلعــلم والسياســة. يبنــي الخطــاب اللغــة وال

خريــن والمجتمــع.
آ
فإنــه يبنــي وينظــم حيواتنــا وعلقاتنــا بال

و امتيــازات مــا فــي المجتمــع هــم مــن يحــق لهــم صياغــة لغــة الخطــاب فــي 
أ
شــخاص الذيــن يتمتعــون بنفــوذ ا

أ
ن ال

أ
يــرى علمــاء الجتمــاع ا

و العامــة. 
أ
ســياقاته المختلفــة، ســواء كانــت فــي المســاحات الخاصــة ا

خــر«. تتضمــن 
آ
ولــى التــي يكـتســبون فيهــا صفــة »ال

أ
فــراد موضوًعــا للدراســة بدايــًة مــن اللحظــة ال

أ
ن يصبــح مجموعــة مــن ال

أ
خــر: هــو ا

آ
ال

قــوى فــي المجتمــع. 
أ
غلبيــة ال

أ
خــر اعتمــاًدا علــى ســرديات ال

آ
خريــة تزييــف وإعــادة تشــكيل واقــع ال

آ
مســاوئ ال

صليــة للنــص المنشــود( إلــى اللغــة الهــدف )اللغــة المرجــو نقــل المعرفــة 
أ
الترجمــة: هــي نقــل معرفــٍة مــا مــن لغــة المصــدر )اللغــة ال

إليهــا(. 

خــرى مــع مراعــاة الســتخدامات والتعبيــرات المحليــة للغــة الهــدف. علــى ســبيل 
أ
جنبيــة ل

أ
توطيــن اللغــة: هــي نقــل المعرفــة مــن لغــٍة ا

المثــال؛ ترجمــة مصطلــح )Sexuality( إلــى اللغــة المحليــة فــي لبنــان مقابــل ترجمتهــا فــي مصــر. 

و ممارســة معينــة تصبــح شــائعة بمــرور 
أ
و تغييــًرا سياســًيا ا

أ
التدخــل المجتمعــي: قــد تختلــف طبيعــة التدخــل إذ ربمــا تكــون برنامًجــا ا

ن تدعــم ســلوكيات النــاس فــي بيئتهــم.))) 
أ
الوقــت، وتركــز هــذه التدخــلت علــى ســلوكيات النــاس، وكيــف يمكــن لهــذه التغييــرات ا

و مــورًدا. 
أ
، ا

ً
و عامــل

أ
و مقصــًدا، ا

أ
)ســتيفن ب. ُفوســْيت( التدخــل المجتمعــي هــو التدخــل فــي المجتمــع ســواء كان مكاًنــا، ا

و عــدة 
أ
المجموعــة المقصــودة: هــي مــا تســمى »الفــات المســتهدفة« فــي العديــد مــن القــراءات والتقاريــر التنمويــة، وتعتبــر مجموعــة )ا

و تقديــم خدمــٍة مــا كإنشــاء مشــروع تنمــوي.
أ
فــراد ُيهــدف إلــى الوصــول إليهــا عبــر رســالة توعويــة ا

أ
مجموعــات( مــن ال

و التمريــض، ويقدمــون بصــورة 
أ
شــخاص ذو خلفيــٍة طبيــة درســوا فــي كليــات الطــب، والصيدلــة، والعلــوم، ا

أ
مقدمــي الخدمــة: هــم ا

و غيــر مباشــرة، خدمــات متعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 
أ
مباشــرة، ا

ن يكونوا ضمن مقدمي الخدمات. 
أ
و المنتهكة والدفاع عنها، ويمكن ا

أ
ييد الحقوق المسلوبة ا

أ
فراد مهتمون بتا

أ
مناصر/ة: هم ا

الرائــدات الريفيــات: هــن نســاء قائــدات فــي مجتمعاتهــن الريفيــة، ويتميــزن باكـتســابهن ثقــة النســاء المحيطــات بهــن. تعتمــد معظــم 
مشــروعات التنميــة فــي المناطــق الريفيــة بمصــر علــى الرائــدات الريفيــات فــي الوصــول إلــى النســاء كمجموعــات مقصــودة. 

المدخــل الطبــي: هــو تبنــي خطــاب علمــي فــي حــل مصاعــب مجتمعيــة الغــرض منهــا تصحيــح ســلوكيات ضــارة، وذلــك باســتخدام 
ولغيرهــم،  نفســهم، 

أ
ل المضــرة  ســلوكياتهم  بتغييــر  إلقناعهــم  الصحيــة  الخدمــات  مقدمــي  فــي  فــراد 

أ
ال ثقــة  وتوظيــف  طبيــة  حجــج 

ذاتــه.  وللمجتمــع 

و الخدمــات 
أ
المدخــل الثقافــي: هــو تكويــن ســرديات مصدرهــا الثقافــة المحليــة للمجموعــات التــي تســتهدفها الرســائل التوعويــة ا

و نمــٍط خاطــئ بعينــه. 
أ
مــة،  بغــرض بنــاء جدليــة مقنعــة لتعديــل ســلوٍك ا الُمقدَّ

3  تصميم التدّخالت المجتمعية 

https://goo.gl/o6swi1
https://goo.gl/o6swi1
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فــراد المجتمــع مــن المعرفــة 
أ
المدخــل الحقوقــي: هــو مدخــل ُيوظــف حقــوق اإلنســان ويدمجهــا فــي عمليــة التنميــة لتمكيــن جميــع ا

ساســية، والقــدرة علــى المطالبــة بهــا، بــل والحصــول عليهــا؛ وهــو المدخــل الــذي يؤكــد ضــرورة تلبيــة جميــع 
أ
الكاملــة لحقوقهــم ال

دوار جميــع فــات المجتمــع 
أ
فــراد ليعيشــوا حيــاًة كريمــة باعتبارهــا حًقــا وليســت هبــة، بينمــا يعمــل علــى تعظيــم ا

أ
متطلبــات حيــاة ال

ودعمهــم ليســتطيعوا الوفــاء بالتزاماتهــم وواجباتهــم بقــوة المطالبــة بحقوقهــم))) ذاتهــا.    

نسانية حمد- جامعة عين شمس- معهد الدراسات والبحوث البيئية قسم- الدراسات الإ
أ
المدخل الحقوقي في التنمية- سماح زغلول سعد ا  4

 https://goo.gl/j9yexC 
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مقدمة 

ســرة المصريــة«)))، والــذي ركــز علــى 
أ
ت مجموعــة اختيــار النســوية بحًثــا بعنــوان »الكرامــة الجســدية فــي ال عــدَّ

أ
فــي ســنة ))٠)، ا

الخطابــات المتداولــة فــي مناقشــة مجموعــٍة مــن المفاهيــم، وســلط الضــوء علــى الســتخدامات العشــوائية لتعبيــرات مثــل »عيــب« و 
و مســيحية.

أ
ســرة المصريــة بتنــوع خلفياتهــا الدينيــة، ســواء كانــت إســلمية ا

أ
»حــرام« داخــل إطــار ال

فــراد الذاتيــة 
أ
هميــة وضــرورة التدخــل الحقوقــي لتصحيــح ســلوكيات خاطئــة تمــس بالكرامــة الجســدية وملكيــة ال

أ
وتنــاول البحــث ا

ســري فــي مصــر، والــذي يحــدد مصيــر 
أ
مــل ســلطوية النظــام ال

أ
جســادهم، وذلــك بجانــب مناقشــته مفهــوم »المســاءلة« عنــد تا

أ
ل

جســادهم/هن.
أ
المراهقيــن والشــباب دون الرجــوع إليهــم فــي مــا يخــص ا

ض لهــا البحــث، وذلــك بالتواصــل المباشــر  لنــا، باعتبارنــا مجموعــة نســوية، مناقشــة وتوصيــل اإلشــكاليات والترشــيحات التــي تعــرَّ فضَّ
مــع مقدمــي الخدمــة والمناصريــن والمناصــرات لقضايــا الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة عبــر تنظيــم لقــاٍء جماعــي شــهري علــى 
دى إلــى حصــر 

أ
ثنــاء تجربتنــا، تبيــن عــدم تفاعــل المدعويــن لحضــور اللقــاءات الجماعيــة مــع الدعــوة، ممــا ا

أ
ربعــة شــهور. وا

أ
مــدار ا

ســرة 
أ
مشــاركة ترشــيحات ونتائــج البحــث علــى لقائيــن جماعييــن، باإلضافــة إلــى لقــاٍء ثالــث مــع المنتــدى العربــي لجنســانية الفــرد وال

بفلســطين، وذلــك بغــرض مشــاركة خبراتهــم فــي الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 

ولــى، تحمســنا للحفــاظ علــى تواصلنــا مــع المناصريــن/ات لقضايــا الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 
أ
مــن بعــد اللقــاءات الثلثــة ال

فــراًدا لوجــود مســاحة تشــاور وتشــابك واضحــة وشــمولية للمهتميــن/ات بتلــك القضايــا، فبعضنــا يواتيــه 
أ
مــن ناحيــة افتقادنــا كوننــا ا

الحــظ للشــتراك والشــتباك فــي المســاحات الدوليــة بغــرض اإلثــراء المعرفــي، والتشــبيك، والشــراكات، ليصبــح ذلــك التفاعــل 
الفــردي حصرًيــا ومتاًحــا لصاحبــه. تمثــل اللقــاءات الجماعيــة لنــا، باعتبارنــا مجموعــة نســوية، مســاحة لنقــل ومشــاركة المعرفــة، 
ومســاحة تحتمــل التســاؤلت والمخــاوف النابعــة مــن مقدمــي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، ومنــا كنســاء ورجــال مــا زلنــا 

جســادنا. 
أ
ثارهــا فــي رفاهيــة وصحــة ا

آ
نعانــي مــن ســلوكيات ومعلومــات مغلوطــة، ومــن ا

مناصريــن/ قانونييــن/ات،  كاديمييــن/ات، 
أ
ا ومتخصصيــن/ات،  محاوريــن/ات،  شــهرية  بصفــة  الجماعيــة  اللقــاءات  تســتضيف 

ات ذوي خبــرة ميدانيــة وبحثيــة، ويشــارك الحضــور فــي اللقــاءات التــي ُتعقــد فــي الــورش المهنيــة مــن خــلل تفاعلهــم مــع العــروض 
والنقاشــات.

                                               
ARROW سرة المصرية بحث من “اختيار” بدعم من

أ
تقرير الكرامة الجسدية في ال  5

https://www.ikhtyar.org/?page_id=21257 
https://www.ikhtyar.org/?page_id=21257 
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                                                 المشاركون والمشاركات

تنوعــت خلفيــات الحضــور العمليــة والعلميــة بيــن عامليــن/ات بمنصــات إلكـترونيــة توفــر لجمهــور البلــدان العربيــة معلومــاٍت دقيقــة 
عــن العلقــات الرومانســية وموضوعــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة المتنوعــة، وبيــن المشــاركين فــي العمــل الميدانــي ومجموعــات 

معنيــة بدعــم مقدمــي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي كليــات الطــب والصيدلــة.

منــذ يونيــو 6)٠)، حضــر اللقــاءات الجماعيــة )7 لقــاءات حتــى وقــت كـتابــة هــذا الكـتيــب( 9) مناصــًرا ومناصــرة لقضايــا الحقــوق 
والصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 
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                                محاور نقاش اللقاءات الجماعية

ســرة المصريــة«، وتهــدف 
أ
ولــى، طرحــت مجموعــة اختيــار نتائــج وترشــيحات بحــث »الكرامــة الجســدية فــي ال

أ
ثنــاء اللقــاءات الثلثــة ال

أ
ا

اللقــاءات إلــى بــدء نقــاش حــول إســهامات المشــاركين والمشــاركات فــي نقــل بعــض مــن اقتراحــات البحــث إلــى مياديــن العمــل. وتطورت 
ــر فــي دورنــا  كـثــر مــن ثــلث لقــاءات، مــع حــرص مجموعــة اختيــار النســوية علــى خلــق مســاحة للنقــاش والتفكُّ

أ
النقاشــات فامتــدت ل

ثيــر خطابتنــا فــي المجموعــات التــي نقصدهــا مــن 
أ
ــا وتا ثيرن

أ
ــا التــي ننشــغل بهــا، وإدراك مــدى تا بصفتنــا مناصــرات فــي توجيــه القضاي

خــلل عملنــا. 

سرة المصرية«:
أ
في ما يلي عرض لتوصيات بحث »الكرامة الجسدية في ال

للمجتمع المدني:

جــل خلــق     	 
أ
نحــاء مصــر مــن ا

أ
راء وبيانــات فــي مختلــف ا

آ
يحــث فريــق اختيــار منظمــات المجتمــع المدنــي علــى جمــع ا

فــراده
أ
ثيــر هــذا النظــام فــي اســتقللية ا

أ
ســري« ومــدى تا

أ
اســتراتيجية مفادهــا تحــدي وتحليــل التعريــف التقليــدي للـــ »النظــام ال

ن يطورهــا منظمــات مــن المجتمــع 	 
أ
ن تكــون الســتراتيجية الُمقتــرح خلقهــا بالنقطــة الســابقة، والتــي يتعيــن ا

أ
يجــب ا

ن تكــون ذات مرجــٍع حقوقــي.
أ
خذهــا فــي العتبــار، شــريطة ا

أ
ســرة وا

أ
المدنــي، قــادرة علــى إبــراز الختلفــات بيــن هيــاكل ال

للحكومة:

      يجــب توفيــر نظــام تعليمــي جنســي شــمولي فــي ســٍن مبكــر )ُيفضــل تدريســه فــي المــدارس( للشــباب والشــابات كــي 	 
ن يعتمــد هــذا النظــام علــى حقائــق علميــة ويســتند إلــى القوانيــن والسياســات المعنيــة. 

أ
يمارســوا حيــاًة جنســية صحيــة، علــى ا

ن يكــون هــدف 	 
أ
ســرة فــي مراحــل متفرقــة مــن المناهــج المدرســية، علــى ا

أ
ن ُيثــار النقــاش حــول تكويــن ال

أ
     مــن الُمفضــل ا

جســادهم.
أ
تلــك النقاشــات تعزيــز امتــلك الشــباب والشــابات ل

ي انتهــاٍك 	 
أ
م، فــي مــا يخــص ا

أ
ب وال

أ
خــص ال

أ
ســرة، بال

أ
ليــات قانونيــة واجتماعيــة لمســاءلة ال

آ
    علــى الحكومــة توفيــر ا

بناؤهــم.
أ
جســدي يتعــرض لــه ا

ليه الدراسة بخصوص مفهومي »عيب« و»حرام«  ما خلصت اإ

تتميــز الثقافــة المصريــة باســتخدام مفهومــي »العيــب والحــرام« بصــورة مختلفــة عــن دللتيهمــا الحقيقيــة فــي الثقافــة والديــن، فكـثيــًرا 
صحــاب 

أ
نَّ ا

أ
م ثقافيــة. وجــد البحــث ا

أ
ــب اســتنباط مــا إن كانــت حجــة المتحــدث دينيــة ا مــا ُيســتخدم كل منهمــا بترادفيــة شــديدة ُتصّعِ

نهــا »عيــب«، وتشــمل هــذه الطلبــات مظهرهــم الخارجــي 
أ
بنائهــم بحجــة ا

أ
و يرفضــون طلبــات ا

أ
مــور( عــادًة مــا يفرضــون ا

أ
وليــاء ال

أ
القــرار )ا

بنائهــم والحــد مــن الجــدال.
أ
ســرة إلــى اســتخدام كلمــة »حــرام« لضمــان فــرض قراراتهــم علــى ا

أ
 ال

أ
و ســلوكياتهم، وغالًبــا مــا تلجــا

أ
ا
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خيــر اللــي بيتــم اســتخدامه هــو البــدء بعيــب ونشــوف 
أ
فتكــر إن الــكارت ال

أ
وفًقــا إلحــدى المناصرات:»مــن خــلل تجاربــي فــي العمــل ا

نــه )حــرام(«. 
أ
ســكـِّتك خالــص غيــر با

أ
طــول؛ وهللا وصلنــا لحيطــة ســد بقــى، يبقــى مــش هعــرف ا

أ
ميــن نفســه ا

غلــب علــى المجموعــات المقصــودة ذات الخلفيــة اإلســلمية اســتخدام ترادفيــة »العيــب والحــرام« لتبريــر ســلوكيات خاطئــة، مثــل 
ول إلــى ضبابيــة التبريــر الدينــي لمثــل 

أ
 ذات خلفيــٍة مســيحية فــي اللقــاء الجماعــي ال

ٌ
شــارت مشــاركة

أ
نثويــة«، بينمــا ا

أ
عضــاء ال

أ
»تشــويه ال

تلــك الســلوكيات علــى الرغــم مــن تفشــيها فــي المجتمعــات المســيحية فــي مصــر.

تقول:»]مفيــش[ نصــوص عليهــا جــدل زي فــي الديــن اإلســلمي؛ يعنــي الديــن اإلســلمي فيــه نصــوص عليهــا جــدال النــاس بتقعــد تقــول 
ي حاجــة فيــه اختــلف عليهــا. لكــن فــي الديــن المســيحي مفيــش!«

أ
و ل مــش صحيــح فــي ا

أ
إن ده صحيــح ا

كبــر مــن نظيــره »عيــب« فــي مــا يخــص علقتهمــا بسياســة الخطــاب الــذي تتبنــاه الدولــة. وضحــت إحــدى 
أ
 ا

ً
ثــار مصطلــح »حــرام« جــدل

أ
ا

المشــاركات المناصــرات ذلــك باســتفاضة قائلــة التالــي:
» ..ابتــدت تطلــع حمــلت الختــان العظميــة بعــد مــا اتحرجــوا قــدام الســيداو)6). يعنــي كان الختــان حاجــة عاديــة جــًدا وكانــت النــاس 
بتطلــع فــي القنــوات الدينيــة وبتقــول الختــان ده واجــب، والختــان تــم تشــريعه دينًيــا. كانــوا بيبــرروا الموضــوع بالعلــم والديــن وعــادي 
مافيــش مشــاكل. عارفــة، فــي برامــج كــده بتكــون دينيــة وعلميــة فــي نفــس الوقــت، اللــي هــو برنامــج دينــي وجايبيــن واحــد دكـتــور كان 
بيتكلــم عــن الختــان بشــكل عــادي جــًدا. بعــد كــده حصــل تحــول غريــب جــًدا بعــد الحملــة القوميــة اللــي قالــت إن الختــان بقــى حاجــة 
ثــرت فــي ثقافــة النــاس؛ وحتــي لــو النــاس مابتطبقهــوش بــس كــون إن الدولــة بتتبنــى 

أ
وحشــة، تمــت شــيطنة الختــان بقــي بطريقــة ا

خواتــي 
أ
هلــي مــن النــاس اللــي كانــوا مؤيديــن شــوية للختــان؛ لكــن مؤخــًرا ل. ا

أ
نــا ا

أ
 تعيــد التفكيــر فيهــا. ا

أ
حاجــة، ده بيخلــي النــاس تبــدا

الصغيريــن مــا تختنــوش. فــده بيفــرق جــًدا يعنــي عموًمــا«. 

سرة باعتبارها نظاًما اجتماعًيا
أ
ال

بنائهــا فــي مراحــل عمريــة مختلفــة، فليــس مــن الســهل علــى الشــباب والشــابات فــي مجتمعنــا الســتقلل 
أ
ســرة »ســلطة« علــى ا

أ
لــدى ال

برزهــا:
أ
ســباب، ا

أ
ســرهم لعــدة ا

أ
فكرًيــا وجســدًيا عــن ا

بناء والملكية الذاتية:
أ
( ال

أ
ا

بنائهــم الخاصــة دون الرجــوع إليهــم فــي 
أ
م نفســيهما الحــق فــي التصــرف فــي شــؤون ا

أ
ب وال

أ
مــن خــلل هــذه الديناميكيــة، يعطــي ال

و إقــرار لمــن يتــزوج 
أ
نثويــة للفتيــات، فــرض ا

أ
عضــاء ال

أ
و تشــويه ال

أ
بنــاء، ا

أ
حيــان، علــى ســبيل المثــال: تحديــد مجــال الدراســة لل

أ
غلــب ال

أ
ا

ي ســن. 
أ
بنائهــم، ومتــى، وبــا

أ
ا

صــل لــو 
أ
تقــول إحــدى المناصــرات: »بصــي إحنــا لمــا جربنــا قبــل كــدة ننــزل لنــاس فــي قريــة، ونتكلــم معاهــم فــي الحقــوق، همــا ا

 
ً

ولدهــم ممتلــكات، يعنــي لمــا تقوليلــه إن ده مــش مــن حقــه، ومــن حــق بنتــك مثــل
أ
تــي تتكلمــي معاهــم حتلقيهــم شــايفين إن ا

أ
بدا

. هــو مــش شــايف إن ليهــا 
ً

صــل
أ
ي مشــكلة، فهــو مــش شــايف إنهــا ليهــا حقــوق ا

أ
إنهــا تســتمتع بعلقــة جنســية طبيعيــة مايكونــش فيهــا ا

حاسيســه 
أ
 إن دي إنســانة لوحدهــا، بــل شــايف إنهــا تابعــة ليــا وجــزء منــي بتصــرف فيــه وبتصــرف فــي كل ا

ً
صــل

أ
كيــان. هــو مــش شــايف ا

ومشــاعره وحياتــه بعــد كــدة«.

ة، والتي تم تصديقها في مصر عام ١98١
أ
شكال التمييز ضد المرا

أ
اتفاقية القضاء على جميع ا  6
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غلــب المشــروعات التنمويــة التــي تتنــاول 
أ
ول، ظهــرت إشــكالية تحديــد المجموعــات المقصــودة فــي ا

أ
ثنــاء مناقشــة اللقــاء الجماعــي ال

أ
)ا

بغــرض المعالجــة الســلوكيات الُمضــرة للمراهقيــن والمراهقــات(.

م وقعــدت 
أ
ب وا

أ
مهــات. لــو جبــت ا

أ
بــاء وال

آ
ة[ بيعمــل حمــلت لمناهضــة الختــان بيســتهدف بيهــا ال

أ
وتابعــت: »]المجلــس القومــي للمــرا

 مــن حقــك 
ً

صــل
أ
نــت ا

أ
نــت بتحسســهم إن: دول ولدك وا

أ
 لولدهــم، يعنــي ا

ً
صــل

أ
تقولهــم ماتختنــوش ولدكــوا، فــده بيعــزز مــن ملكيتهــم ا

بــاء 
آ
بنــاء مــش لل

أ
نــا بوعيــك بــس. لزم توجــه التوعيــة لل

أ
و بنتــك وليــك حــق إنهــم ُيختنــوا وا

أ
و ده ابنــك ا

أ
و مــا تختنهمــش، ا

أ
تختنهــم ا

.»
ً

صــل
أ
نــا حاســة إن طريقــة التوعيــة اللــي النــاس بتعملهــا غلــط ا

أ
بنــاء اللــي بيحصــل فيهــم كــده. ا

أ
و لل

أ
بــس، ا

سرة: 
أ
ب( نفوذ ال

م )كـتلــك الســابق ذكرهــا( 
أ
ب وال

أ
ذى الجســدي الناتــج عــن قــرارات ال

أ
ســري علــى حريــة الفــرد علــى ال

أ
ي النظــام ال ل يقتصــر تعــّدِ

ذى الذهنــي الناتــج عــن هــذا التســلط شــائع بيــن المشــاركين فــي مقابــلت البحــث المتعمقــة 
أ
بنائهــم فقــط، بــل كان ال

أ
المفروضــة علــى ا

ي.
أ
واســتطلع الــرا

فــراد 
أ
طــر وبيــدي شــكل للعلقــات مــا بيــن ال

أ
ســرة كنظــام اجتماعــي بيا

أ
تقــول إحــدى القائمــات علــى البحــث: »هــو كوننــا بنبــص لل

فرادهــا، لمــا بيجــي الــكلم حواليــن فكــرة الجســد 
أ
ســرة فــي مرحلــة مــا اللــي هــي المفــروض بتطــرح فكــرة الحمايــة ل

أ
المختلفــة، وإن ال

بنكـتشــف إنهــا مــش بتــؤدي دور الحامــي خالــص، بــل بتوصــل لمرحلــة إنهــا هــيَّ اللــي بتعتــدي علــي الحقــوق«.

سرة الدينية والثقافية:
أ
ج( خلفية ال

ســر المصريــة لمصطلــح »الحــرام« ومــدى 
أ
ول فــي مــا يخــص اســتخدامات ال

أ
تفاوتــت وجهــات نظــر المشــاركات فــي اللقــاء الجماعــي ال

ســرهم.
أ
بنــاء الفكــري والجســدي عــن ا

أ
ثيــره فــي اســتقلل ال

أ
تا

حياًنــا كـتيــر بتكــون هــيَّ العيلــة نفســها. مافيــش حــد فــي الحيــاة  كان بيمــارس عليــا 
أ
تقــول إحــدى المناصــرات: »الســلطة الدينيــة ا

الســلطة الدينيــة غيــر عيلتــي، فكانــوا دايًمــا بيقولــوا حــرام حــرام حــرام«.

ولى إلى تجميع بعض انعكاساتنا، ومنها:
أ
ثيرت في اللقاءات الجماعية الثلث ال

أ
مل في النقاط التي ا

أ
لهمنا التا

أ
ا
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                                                                           اللغة

( اللغة المعجمية:
أ
ا

شير إلى »ضعف« اللغة العربية في التعبير عن قضايا وتحديات تواجهها المشاركات والمشاركين  ول، اأ
أ
 في بداية اللقاء الجماعي ال

كـثــر شــيوًعا وتطــوًرا مقارنــًة باللغــة العربيــة فــي 
أ
غلبيــة إلــى اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة؛ كونهــا ال

أ
ديــة عملهن/هــم، ولجــوء ال

أ
ثنــاء تا

أ
ا

هــذا المجــال، بينمــا يعانــي مقدمــي الخدمــة ومناصريهــا مــن فقــر المحتــوى باللغــة العربيــة؛ علــى ســبيل المثــال، ِغَنــى مصطلحــات 
اللغــة اإلنجليزيــة فــي التعبيــر عــن مختلــف قضايــا الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، خاصــة فــي التعبيــر عــن مصطلحــات مثــل 

»الكرامــة الجســدية« و»الملكيــة الذاتيــة« و»المســاءلة«.

كان مــن الواضــح ســيطرة ثنائيــة اللغــة، بيــن العربيــة واإلنجليزيــة، علــى الحديــث بيــن المشــاركات، فغلــب اســتخدام الختصــارات 
والمصطلحــات المجتمعيــة مثــل »الوصــم« و»الجنســية« و»الجنســانية« باإلنجليزيــة، والعتمــاد علــى اللغــة العربيــة فــي اللزمــات 

نثويــة.
أ
عضــاء ال

أ
وعنــد الحاجــة إلــى اإلشــارة إلــى بعــض النصــوص الدينيــة الشــائع اســتخدامها فــي بعــض القضايــا مثــل تشــويه ال

كـثر من زاوية:
أ
تناولنا اللغة من ا

    عدم استخدام العاملت والعاملين للغة العربية في ما بينهم عند التعبير	 
ول، نظــرت المشــاركات فــي إشــكالية عــدم تــداول تلــك التعبيــرات 	 

أ
    عــن مصطلحــات كـتلــك الســابق ذكرهــا. فــي اللقــاء ال

فيمــا بينهم/هــن.

تســطيح العامليــن والعامــلت للغــة المســتخدمة فــي ميــدان العمــل، اتســاًقا مــع فرضيــة صعوبــة التطــرق لرطانــة اللغــة التقنيــة 
لهــا. المقصــودة  المجموعــة  واســتيعاب  فهــم  وصعوبــة 

 
 

ً
صــل

أ
 المســتخدمة فــي المواقــع والمصــادر ديــه كلهــا مــش مواكبــة ا

ً
صــل

أ
تقــول إحــدى المناصــرات: »مــا هــي دي الفكــرة فــي اللغــة، اللغــة ا

وي تجيبــي لغــة تمشــي مــع النــاس دي كلهــا«.
أ
للغــة الشــارع. يعنــي انتــي صعــب ا

الجنســية  بالحقــوق والصحــة  المتعلقــة  القضايــا  النقاشــات حــول مختلــف  فــي تقديــم وتطويــر  اللغــة  إغفــال دور  المهــم عــدم  مــن 
حيــان للتعبيــر عــن 

أ
فــراًدا مــن قضايــا بعينهــا، وتدفعنــا دقتهــا فــي كـثيــر مــن ال

أ
ســاس مواقفنــا بوصفنــا ا

أ
واإلنجابيــة. تعكــس اللغــة بال

مــلت فــي النشــغال 
آ
طروحــة  غيــر ا

أ
تلــك التحديــات التــي نواجههــا فــي مياديــن العمــل وفــي حياتنــا الشــخصية. نلتــف حــول هــذه ال

و »النتشــار عــدًدا وجغرافًيــا فــي غضــون عــاٍم 
أ
بمــا هــو »نظــري« و »فلســفي«، وغيــر مكـترثــات، بصفتنــا نســويات، بتحقيــق »الهــدف« ا

نحــاء العالــم؛ الحــركات التــي تمكنــت مــن 
أ
لف النســاء«، لكننــا نــرى الجــدوى فــي التمعــن فــي الحــركات النســوية فــي ا

آ
واحــد فقــط بيــن ا

ويــل. 
أ
تطويــر خطاباتهــا وتحديــد مطالبهــا بدقــة لغويــة يصعــب معهــا التا
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ب( هرمية اللغة: 
ول  فاعليــة اســتخدام مفاهيــم ومصطلحــات فــي خطابهــن فــي ميــدان العمــل، 

أ
عارضــت غالبيــة المشــاركات فــي اللقــاء الجماعــي ال

وليــة. ومــع 
أ
ووضحــت بعضهــن إشــكالية اســتخدام مصطلحــات تقنيــة حقوقيــة مــع مجموعــات مســلوبة عــدًدا مــن حقــوق المعيشــة ال

خــر عــن مواصفــات وملمــح 
آ
ولويــة الحقــوق، ليتبعــه تســاؤل ا

أ
هــذا الطــرح يبقــى لنــا تســاؤل إذا مــا كان هنالــك دليــل إرشــادي لترتيــب ا

ولويــات المجموعــات المقصــودة بالنيابــة عنهــم.
أ
خــذوا علــى عاتقهــم ترتيــب ا

أ
شــخاص الذيــن ا

أ
ال

ولويــات المجموعــات 
أ
ن لنــا الحــق فــي تحديــد ا

أ
 ا

أ
مــر، بصفتنــا مناصريــن ومناصــرات للحقــوق، فنفتــرض خطــا

أ
حياًنــا مــا يختلــط علينــا ال

أ
ا

بويــة ونظــم القهــر.
أ
نفســهم، مــا يهــدد بإعــادة إنتــاج الســلطوية ال

أ
نهــم غيــر مؤهليــن لتحديدهــا با

أ
المقصــودة، ظًنــا منــا ا

ي عوامــل فرديــة 
أ
خريــن مــا يمكــن فهمــه وتطبيقــه بنــاًء علــى ظروفهــم المعيشــية وخلفياتهــم التعليميــة وا

آ
 فــي اللحظــة التــي نقــرر فيهــا لل

خــرى، فنحــن بهــذا نفــرض الوصايــة الســلطوية ذاتهــا التــي تفرضهــا علينــا الدولــة والكيانــات الدينيــة المنظمــة. 
أ
ومجتمعيــة ا

ماكــن ظروفهــا بشــعة ماينفعــش ننــزل للســيدات فيهــا ونكلمهــم عــن الكرامــة اإلنســانية. لزم نخاطبهــم 
أ
تقــول إحــدى المناصــرات: »فــي ا

ســلوبهم، فإحنــا مضطريــن نقــول جمــل زي: بنتــك ممكــن تمــوت«.
أ
با

ظــن بالشــكل ده انتــي 
أ
وتابعــت: »بعديــن نكلمهــم بقــى فــي الكرامــة، بــس تيجــي تكلمينــي مــن غيــر مــا توجديلــي بديــل فــي لغتــي، ا

نــا ســت عايشــة مــن غيــر كرامــة وولدي 
أ
فكــر فــي الــكلم. ا

أ
فضــل بســببه طــول حياتــي قاعــدة ا

أ
بتحطينــي تحــت ضغــط مــش طبيعــي ا

عايشــين مــن غيــر كرامــة. فكــرة وجــود البديــل بتكــون مهمــة«.

ننــا قــادرون علــى تقديــم خدمــات 
أ
نحــن مهتمــات ومهتميــن بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، لــذا، فمــن غيــر المنطقــي افتــراض ا

ســباب:
أ
صحيــة، ويرجــع ذلــك لعــدة ا

دية هذا الدور في منظمات غير حكومية.	 
أ
 عدم استدامة تلك الفكرة على مستًوى قومي بصورة تسمح لنا بتا

ساســية 	 
أ
 دورنــا بصفتنــا عامليــن وعامــلت بالمجتمــع المدنــي، هــو دور تكميلــي لمهمــة الدولــة فــي تقديــم وتوفيــر خدمــات ا

وليــة للمواطنيــن.
أ
وا
ركان المناصــرة فــي نشــر 	 

أ
عمــدة ا

أ
هميــة لفهــم واقعنــا ومواقعنــا، فمــن إحــدى ا

أ
مــر شــديد ال

أ
 فهــم دورنــا وقدراتنــا المجتمعيــة ا

ولوياتهــم.
أ
ن يبقــى للمجموعــات المقصــودة حريــة اختيــار )وإعــادة( ترتيــب ا

أ
الوعــي، ا

فــراد، ل تحــدث التعديــات علــى مســاحاتنا الجســدية والفكريــة بنفــس اإليقــاع والحــدة فــي مختلــف مراحلنــا العمريــة 	 
أ
 بصفتنــا ا

ن مــا نعانيــه مــن تعديــات وانتهــاكات وحقــوق مســلوبة لــه صــورة واحــدة ســاكنة، هــو 
أ
ومواقعنــا الحياتيــة، فــإن افتــراض ا

افتــراض غيــر حقيقــي.  

ج( تمرس الخطاب:
ول علــى ضــرورة تبنــي المدخــل الحقوقــي تدريجًيــا لصعوبــة ترســيخه بيــن ليلــة وضحاهــا، واقترحــت 

أ
جمعــت مشــاركات اللقــاء ال

أ
ا

إحــدى المشــاركات إمكانيــة تغييــر الثقافــة الســائدة عــن طريــق عــدم الرضــوخ للخطابــات والحجــج الدينيــة )المتمثلــة فــي مفهــوم 
»حــرام«( والحجــج الثقافيــة )المتمثلــة فــي مفهــوم »عيــب«( بمباشــرة توضيــح دورنــا باعتبارنــا عامــلت فــي هــذا المجــال مــع المجموعــة 
المقصودة،فدورنــا ليــس معنًيــا باإلرشــاد وتقويــم الســلوك، بــل دورنــا معنــّي بتوفيــر وإتاحــة المعلومــات التــي تضمــن ســلمة الجســد 

وتعــزز كرامــة الفــرد وحرياتــه.
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تقول إحدى المناصرات:
خــلق؛ إحنــا دورنــا حاجــة واحــدة بــس، نوضــح إن: ده جســمي، 

أ
» بــس إحنــا مــش دورنــا ديــن، ومــش دورنــا ُنصــح، ومــش دورنــا ا

نــا، فلــو عملــت كــذا هتضــر ول هســتفيد؟ بــس انــت بقــى عنــدك 
أ
عملــه ول ماعملــوش؟ جســمي ا

أ
يعنــي ده هيضرنــي ول مــش هيضرنــي؟ ا

نــا نركــز علــى جملــة »انــت حــر، ده 
أ
خــلق وديــن، روح لهــم انــت حــر ]فــي عملنــا[ بدا

أ
كــذا قنــاة تانيــة تجيــب منهــا نصــح وإرشــاد وا

نــا مابقولــش روح مــارس العــادة الســرية عشــان هــي جميلــة، بقولــك لــو 
أ
نــا هقــول المعلومــة، واعمــل اللــي تشــوفه. ا

أ
اختيــارك«، يعنــي ا

نــت مــش مضــرور«. مــن واقــع خبرتهــا، عنــد فرضهــا لهــذا الخطــاب علــى مســتخدمي المنصــة التــي تديرهــا إلكـترونًيــا، 
أ
انــت بتعملهــا فا

وا إلــى حديــٍث 
أ
خريــن. لجــا

آ
كـثــر تفهًمــا لتجــارب ال

أ
صبحــوا ا

أ
غلــب المســتخدمين مــع بعضهــم بعًضــا وا

أ
تغيــرت لغــة وطريقــة تعامــل ا

غلــب الســياقات، وصــار هــذا واضًحــا علــى المــدى الطويــل.
أ
خريــن فــي ا

آ
يســوده احتــرام الحريــات وعــدم الحكــم علــى ال

خرى:
أ
ووفًقا لمناصرٍة ا

و ل مــا نعملــش 
أ
تــي تقولــي جملــة انــت حــر، دي اختياراتــك وده جســمك، احنــا مابنشــجعش علــي إننــا نعمــل ده ا

أ
 »مــع الوقــت لمــا بدا

يــــي كــذا. عشــان كــده الموضــوع لزم ييجــي 
أ
نــا را

أ
نــا عــارف إن ده حقــك بــس ا

أ
ت تســتخدم معاكــي نفــس اللغــة، اللــي هــو ا

أ
ده، النــاس بــدا

. عمــر مــا حــد قالــك يعنــي إيــه حقــك. وفــي 
ً

صــل
أ
نتــي مــش فاهمــة يعنــي إيــه حقــوق ا

أ
خبطــك حقــوق وا

أ
تدريجــي، مــا ينفعــش مــرة واحــدة ا

نــا 
أ
و ا

أ
نفــس الوقــت بتجربــي مــع فئــة معينــة بتلقــي الموضــوع بيجيــب نتيجــة، بيبتــدي يقلــدك ويتكلــم زيــك فــي حتــة إنــه مــن حقــك، ا

نــت حــر«.
أ
ي بــس ا

أ
نــا حقولــك را

أ
نــت حــر. ده بالنســبالي إنجــاز إن همــا يتكلمــوا مــع بعــض ويقولــوا لبعــض ا

أ
ي بــس ا

أ
حقولــك را
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                                                             مقدمي الخدمة

( دور مقدمي الخدمة:
أ
ا

ثــر وفهــم مقدمــي الخدمــة لدورهم/هــن بيــن تمســك بعضهم/هــن بالمفاهيــم العلميــة والطبيــة فقــط فــي نشــر الوعــي، وبيــن 
أ
تباَيــن تا

خــر، ول ســيما الموقــع 
آ
خــرى، ومــن مســتوى تعليمــي ل

أ
اعترافهم/هــن بالقيــم المجتمعيــة التــي قــد تختلــف مــن طبقــة اجتماعيــة ل

غلبهــم 
أ
الجغرافــي للمجموعــة المقصــودة مــن الخدمــة. فــي اللقــاء الثانــي، طغــى المدخــل الطبــي ومصطلحاتــه علــى الحضــور الذيــن كان ا

حــد المناصريــن:  
أ
ذوي خلفيــة طبيــة. يقــول ا

ن الجنــس 
أ
قــول ا

أ
روح ا

أ
 ا

ً
»فــي الجــزء الطبــي احنــا بنتكلــم عــن المثليــة الجنســية، فــدي ملهــاش علقــة بجــزء الحقــوق، ماينفعــش مثــل

خــر صعــب فــي مجتمعنــا وهيبــوظ المنصــة اإللكـترونيــة 
آ
و مابينامــش، ده فــي ال

أ
الشــرجي مابيضــرش. كل واحــد حــر وفًقــا لتكوينــه ينــام ا

نــا لــو بــرد هفضــل ملتــزم بــده ]الخطــاب الطبــي[«.
أ
بنــي فيهــا. ا

أ
 وانــا لســة بحــاول ا

ً
صــل

أ
ا

ل مجــال إلنــكار مصداقيــة الخطــاب الطبــي فــي الحــد بعــض مــن ممارســات خاطئــة ومؤذيــة، لكــن إشــكالية تبنــي الخطــاب الطبــي 
نثويــة، والتــي يمارســها مقدمــو الخدمــات الطبيــة علــى الفتيــات )77% مــن الفتيــات اللتــي 

أ
عضــاء ال

أ
وحــده فــي قضايــا مثــل تشــويه ال

طبــاء مهنييــن)7)(، يبيــن انعــكاس مواقــف وقناعــات مقدمــي 
أ
يــدي ا

أ
نثوية/التناســلية، تشــوهن علــى ا

أ
عضــاء ال

أ
تعرضــن لتشــويه ال

و العــدوى المنقولــة جنســًيا، علــى ممارســاتهم؛ وهــي توجهــات 
أ
ثريــن بانتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــري ا

أ
الخدمــة الطبيــة للمتا

نفســهم  
أ
ن مقدمــي الخدمــات الطبيــة ا

أ
خــذ فــي العتبــار ا

أ
ومواقــف تحمــل وصــم ورفــض مجتمعــي لممارســات بعينهــا. فمــن المهــم، ال

ليســوا بمعــزل عــن توجهــات المجتمعــات المتســامحة مــع ممارســات ل إنســانية ومضــرة كالمطروحــة ســابًقا.

جســاد وكرامتهــا. فــإذا كان 
أ
فــراد يعكســون ســنوات مــن التســامح مــع انتهــاكات وتعديــات علــى ال

أ
مقدمــي الخدمــات الصحيــة هــم ا

المدخــل الطبــي حيادًيــا وعلمًيــا مــن ناحيــة نظريــة، تثبــت تجاربنــا الواقعيــة، بصفتنــا شــباًبا وشــابات مســتقبلي للخدمــة، العكــس.

ب( موازين القوى:
ملهم/هــن 

أ
غلــب علــى الحضــور فــي اللقــاءات الثلثــة التزامهم/هــن بالسياســات الداخليــة للمنظمــات التــي يعملون/لــن لصالحهــا، وتا

لغيــاب المســاحة التــي يمكــن بهــا تغييــر المداخــل التنمويــة التــي تتبناهــا مياديــن العمــل، وهــي نفــس المداخــل التــي تكونــت عبــر 
جيــال مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة والرائــدات الريفيــات والمجموعــات المقصــودة. 

أ
ا

في عام )99)، ُعقد المؤتمر الدولي للســكان والتنمية في القاهرة، وما ميز هذا الحدث بالتحديد عن غيره هو صياغة مســتخرجات 
كـثــر الخطابــات 

أ
المؤتمــر المتمركــزة حــول الســكان. فــي المدينــة ذاتهــا )القاهــرة(، بعــد مــرور )) عــام علــى طــرح وخلــق واحــد مــن ا

التقدميــة فــي مــا يخــص الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، مــا زلنــا نعجــز، نحــن الحالمــون باســتحقاقنا لرفاهيــة الختيــار فــي 
جيــال مــن المدافعيــن والمدافعــات عــن الحقــوق 

أ
التعبيــر ببلغــة ودقــة عــن تلــك الحقــوق دون معانــاة، مــع الفكــرة المترســخة بســبب ا

و »تبســيط« لغتنــا فــي مياديــن العمــل ومــع المجموعــات المقصــودة. 
أ
والصحــة الجنســية واإلنجابيــة بـ»تســطيح« ا
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بالحديــث عــن هــذا المؤتمــر، يمكننــا التطــرق إلــى موقفنــا مــن السياســات التــي توضــع فــي محافــل دوليــة، ويكــون مــن الصعــب علــى 
حيان الطلع 

أ
المــات ممــن يكرســون خبرتهــم وشــغفهم فــي مياديــن العمــل المشــاركة فيهــا، ونقــد مســتخرجاتها، بــل وفــي كـثير مــن ال

هدافهــا بصــورة 
أ
عليهــا حتــى. عــادًة مــا تصــل تلــك المســتخرجات إليهــم عندمــا تعيــد المنظمــات التنمويــة التــي يعملــون لصالحهــا توجيــه ا

تناســب تلــك السياســات المســتحدثة. ويبقــى تســاؤلنا، هــل يكــون الســكان هــم مركــز البيانــات الــذي توضــع الكـثيــر مــن السياســات 
جــل خفــض التكلفــة القتصاديــة علــى الدولــة« 

أ
حولــه؟ ومــا إن كان تبنيهــم قناعــاٍت اقتصاديــة مــن منطلــق »خفــض عــدد المواليــد مــن ا

قــل إشــكالية مــن تبنيهــم للمدخــل الحقوقــي.
أ
ا

كـتــر فــي التجــاه العالمــي، وبقــى بيتقــال إن إحنــا محتاجيــن نخــف 
أ
ســرة بقــى ســائد ا

أ
تقــول إحــدى المناصــرات: »]..[ تنظيــم ال

عددنــا عشــان المــوارد هتخلــص، فنبتــدي نســرح علــى البــلد اللــي عندهــا مــوارد، وهمــا فــي المقابــل برضــه مــش عايزيــن عددنــا 
يزيــد، يقومــوا يعملــوا سياســات ولوائــح بتقــول: يــا جماعــة كـفايــة كــدة )مشــيرة لإلنجــاب(. فــلزم نفــرض القــرارات دي علــي النــاس 
كـتــر مــن كــدة، فــي حيــن إن ليــه تقــرروا انــه مــش هينفــع نخلــف تانــي؟ 

أ
بالعافيــة علشــان إحنــا قررنــا إن مــش هينفــع تخلفــوا ا

وهــل احنــا مــش هينفــع نخلــف تانــي عشــان مفيــش مــوارد، ول عشــان مفيــش خطــة لعددنــا اللــي بيفضــل يزيــد؟ احنــا فــي جميــع 
حــوال حنفضــل نزيــد. لــو مــازادش عددنــا فــي ٠)٠)، حيزيــد فــي ٠٠)). هنعمــل إيــه ســاعتها بقــي؟«

أ
ال

 بالحكومــات، وصانعــي القــرارات، والمموليــن، ورؤســاء المنظمــات، 
أ
ن الهرميــة تبــدا

أ
مامنــا، ســنرى ا

أ
مــل هــذه الصــورة المرســومة ا

أ
بتا

نفســنا 
أ
مــر الــذي يــؤدي إلــى تزحــزح الســكان مــن المركــز عكــس المخطــط لــه، ونجــد ا

أ
ومقدمــي الخدمــات، والمجموعــات المقصــودة. ال

نشــارك بصفتنــا مناصريــن ومناصــرات، دون قصــٍد، فــي هــذه الهرميــة الســلطوية .

ج( توجهات مقدمي الخدمة:
م الخدمــة لهــا. قالــت إحــدى المناصــرات: »عنــدك  خريــة فــي الحديــث عــن المجموعــة المقصــودة التــي ُتقــدَّ

آ
ســاد علــى اللقــاء الثانــي ال

ولنــي مابيبقــاش فيــه نشــاط 
أ
قــل نــص رمضــان ال

أ
صــح يعنــي. يعنــي علــى ال

أ
 فــي رمضــان بيختفــوا تماًمــا، بيوقفــوا النشــاط بمعنــى ا

ً
مثــل

تماًمــا«.

ن للمثلييــن نمــط اجتماعــي مختلــف عــن الســائد ولهــم توقيتــات 
أ
خريــة ))) فــي هــذا الكـتيــب، وكا

آ
هــذا القتبــاس يمثــل المقصــود بال

»ظهــور« مبنيــة علــى ميولهــم الجنســية.

ثيــر عــدم تــداول 
أ
هــم المفاهيــم مثــل »الكرامــة الجســدية« بالعربيــة، وإدراكنــا مــدى تا

أ
حــد ا

أ
وعلــى الرغــم مــن قناعتنــا بعــدم شــيوع ا

مفاهيــم بعينهــا فــي مــدى تقدميــة الخطابــات الســائدة عنــد تنــاول قضايــا الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي مصــر، فــإن اعتيــاد 
العامليــن والعامــلت فــي المجــال نفســه علــى الســتعانة باللغــة النجليزيــة جعــل صياغــة المصطلحــات والتعبيــرات بهــذه اللغــة 
لوًفــا، علــى عكــس اللغــة العربيــة. ولبــطء تطــور اللغــة العربيــة بخلــق مصطلحــات صائبــة سياســًيا، يصعــب علــى التعبيــرات الُمختــارة 

أ
ما

بالعربيــة توضيــح مواقــف ناطقيهــا بســهولة تجــاه القضايــا المطروحــة، مثــل »المثليــة الجنســية«. 

فــكار المهيمنــة المانعــة لتبنــي خطــاب حقوقــي عنــد تنــاول إحــدى 
أ
ن بعــض ال ــوَّ بوًيــا ل

أ
ــا ا ول، توجًه

أ
ثنــاء اللقــاء الجماعــي ال

أ
لحظنــا ا

قضايــا الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة.

 المصطلحات المحورية للنقاشات
أ
خرية«، اقرا

آ
لقراءة تعريف »ال  8
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نــا كل مــا بوفــر لحــد معرفــة مــن نــوع معيــن مــن غيــر بديــل، ده بيمنــع عنــه 
أ
تقــول إحــدى المناصــرات: »لزم تقــدري عواقــب ده.. فا

تكلــم عــن الكرامــة 
أ
نــا مينفعــش ا

أ
طلعــه مــن القــرف اللــي هــو فيــه ده، يعنــي ا

أ
نــا قدامــي مســؤولية ا

أ
ي مخــرج، عشــان كــده بحــس إن ا

أ
ا

ســلوبه«.
أ
لقــي بديــل للتعبيــر ده فــي ا

أ
اإلنســانية مــن غيــر مــا ا

ماكــن توفــر 
أ
عنــد نشــر رســائل توعويــة تختــص بتصحيــح ســلوكيات خاطئــة ومدمــرة، ينبغــي إرشــاد المجموعــات المقصــودة إلــى ا

الخدمــات الخاصــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة. وهــو مــا يعــد إطــاًرا دقيًقــا للعمــل المدنــي الجماعــي يتكــون مــن مجموعــات وكيانــات 
معنيــة بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة؛ بعضهــا يعمــل علــى نشــر الوعــي، وبعضهــا يعمــل علــى إحــلل سياســات غيــر وافيــة 

داء المؤسســات الحكوميــة فــي توصيــل تلــك الخدمــات.
أ
ــم ا خــر ُيقّيِ

آ
فــراد واســتقللهم الجســدي والفكــري، والبعــض ال

أ
لحقــوق ال

فــراد الجســدية، والجنســية، واإلنجابيــة. 
أ
كـثــر واقعيــة لبنــاء حــراٍك فعــال يضمــن رفاهيــة ال

أ
وتعــد هــذه الطريقــة فــي توزيــع المهــام ا

ساســي، وهــو »موفــري 
أ
يــؤدي انشــغالنا بصفتنــا مناصــرات ومناصريــن بإيجــاد بديــل إلــى خلــق عائــق يتمثــل فــي دور تخيلــي لدورنــا ال

ن التشــبث بانطبــاع تخيلــي عــن دورنــا يعتبــر 
أ
ســاس مــن مســؤولية الدولــة. باإلضافــة إلــى ا

أ
ن الخدمــات هــي بال

أ
الخدمــات«، فــي حيــن ا

نهــم غيــر مهيئيــن لســتقبال تلــك 
أ
و كلهــا، ظًنــا ا

أ
بــوي ل يفصــح عــن بعــض حقــوق للمجموعــات المقصــودة ا

أ
بصــورٍة مــا تعزيــز لمفهــوم ا

المعرفــة »المربكــة«. 

د( مقدمي الخدمة من الشباب:
دوات 

أ
ول بتــردي ال

أ
ثــر دورهــم فــي المقــام ال

أ
شــار بعضهــم إلــى تا

أ
فــي اللقــاء الجماعــي الثانــي، عنــد تنــاول دور الحضــور مــن الشــباب، ا

كبــر ســًنا. وحتــى حينمــا يتســنى لهــم حضــور 
أ
ســاليب التوعويــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة التــي يضعهــا ويؤسســها مــن هــم ا

أ
وال

ــا يؤثــر فــي 
ً
فــكار لخدمــات صديقــة للشــباب، يلقــوا تهشــيًما ملحوظ

أ
و ممثلــي الدولــة، لطــرح ا

أ
و الجتمــاع بصانعــي القــرارات، ا

أ
فعاليــة ا

مــدى فاعليــة مشــاركـتهم.

كبر سًنا دول هما صانعي القرار«.
أ
ة: »المشكلة إن الناس ال

أ
تقول إحدى العاملت بمنظمة لحقوق المرا

ســفل بــل تفكيــر فــي 
أ
علــى ل

أ
يلعــب المناصــرون والمناصــرات بــل شــك دوًرا فــي تيســير وضــع وتفعيــل سياســات يجــري تداولهــا مــن ا

مــدى فاعليتهــا وملءمتهــا مــع واقعهــم باعتبارهــم شــباًبا فاعليــن فــي مياديــن العمــل. يوجــد بالطبــع فــي كل محفــٍل ومؤتمــر دولــي 
شــكالها للواقــع، لكــن فــي اإلشــكالية التــي نطرحهــا هنــا، ل 

أ
قــرب ا

أ
شــباب تســنت لهــم الفــرص ليتحدثــوا نيابــًة عــن احتياجاتنــا فــي ا

غلــب 
أ
نوجــه اللــوم إلــى صانعــي القــرارات بصــورٍة حصريــة، قــدر مــا نوجــه لومنــا نحــو اســتمرارية تلــك السياســات بفضــل مركزيــة وهرميــة ا

جــل ضمــان بقائهــا باتجاهاتهــا 
أ
 لصياغــة لغــة مغريــة مــن ا

ً
المنظمــات التنمويــة فــي مصــر، والتــي تكــرس طاقــاٍت بشــرية شــابة ووقًتــا هائــل

المســتحدثة دولًيــا، وذلــك دون الكـتــراث لمناقشــتها مــع العامليــن والعامــلت فــي نفــس المنظمــات التنمويــة؛ علــى ســبيل المثــال ل 
هــداف التنميــة المســتدامة )9) مؤسســًيا. 

أ
الحصــر، مناقشــة ا

هداف التنمية المستدامة
أ
ا  9

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
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ســرة« بفلســطين، وفضلنــا 
أ
فــي اللقــاء الثالــث، تقابلنــا مــع صفــاء طميــش، المديــرة التنفيذيــة للـ»المنتــدى العربــي لجنســانية الفــرد وال

كـثــر مــن ســبب:
أ
التواصــل مــع المنتــدى ل

     قربه جغرافًيا لواقعنا.	 
     يتبنى المنتدى خطاًبا حقوقًيا. 	 
     تمكــن المنتــدى مــن تنظيــم ورش عمليــة عــن الجنســانية والتربيــة الجنســية داخــل المــدارس والجامعــات علــى مــدار   عشــر 	 

ســنوات دون المســاومة على خطابه الحقوقي.

كـثــر مخاوفنــا وتســاؤلتنا بصفتنــا مناصــرات ومناصريــن للحقــوق 
أ
تناولــت صفــاء طميــش فــي لقائهــا معنــا عــدة نقــاط مجيبــًة عــن ا

فــراد المقصــودة مــن 
أ
والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، والتــي تــدور حــول تبنــي وتفعيــل خطــاب حقوقــي يحركــه تمركــز مجموعــات ال

بالمناصــرة والتوعيــة.  عملنــا 

هم النقاط من حوارنا مع صفاء طميش حيث ناقشنا النقاط السابق ذكرها.
أ
اقتبسنا ا

( المنتدى وهرمية اللغة:
أ
ا

-  بالحديــث عــن تجربــة المنتــدى الميدانيــة والتــي انتشــرت بقــرى، وصفــوف مدرســية، وقاعــات جامعيــة فــي فلســطين، كيــف 
عــت اللغــة والخطــاب ليالئمــا تنــوع المجموعــات المقصــودة بخلفياتهــا المتميــزة والمرنــة؟ ُطّوِ

 
جــواء التعليميــة 

أ
جــواًء تعليميــة، والنــاس فــي هــذه ال

أ
ن نخلــق ا

أ
-   نحــن ل نعطــي محاضــرات :»مــا بنعلــم النــاس«، نحــن دورنــا ا

مــل حياتهــا، وطــرق تفكيرهــا، وقناعاتهــا، وبالتالــي يعيــدون النظــر فــي قناعاتهــم، وممارســاتهم، وســلوكهم.
أ
تتا

ب( اللغة المعجمية:
نشــطة 

أ
ثنــاء اللقــاء الجماعــي الثالــث النظــر فــي تكويــن الرســائل التوعويــة التــي ُتبــث إلــى المجموعــات المقصــودة عبــر ال

أ
حاولنــا ا

جهــاد المناصــرات  رســال رســائل واضحــة ودقيقــة دون اإ المتعــددة فــي برامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، لكــن كيــف يمكننــا اإ
خالقيــات« و»الثيوقراطيــة«؟ 

أ
والمناصريــن بمواجهــة تعنــت مجتمعــي دافعــه »ال

ذهــب قــط للقــاٍء بعنــوان »الهويــة والتربيــة الجنســية«، ينظــم المنتــدى لقــاءات بعناويــن شــاملة، مثــل »العلقــات 
أ
- لــم ا

نمــاط علقــات مغايــرة، وهــذا مــن ضمــن الجوانــب 
أ
والحــب والحميميــة والشــراكة والتحضيــر للــزواج«، لتشــمل اللقــاءات ا

عمــل ورشــة 
أ
 بإحــدى الجامعــات، كان المفــروض ا

ً
حياًنــا المجموعــة بتفاجئكــم. مثــل

أ
خذهــا فــي العتبــار، لكــن »ا

أ
التــي يجــب ا

ســرية، قلــت لهــم ســموها )هانوللــو( 
أ
عمــل قبــل )) ســنة، وقعدنــا نناقــش مــع اإلدارة إنــه إيــش اســم الموضــوع.. والتربيــة ال

مــش فارقــة معــي. المهــم نــروح نعمــل الورشــة. رحــت الجامعــة، دخلــت كليــة الهندســة، قاعــة كبيــرة ضخمــة بهــا مــات الطــلب 
ســرية، 

أ
وعلــى لئحــة كبيــرة كـتبــوا ورشــة التربيــة الجنســية فــي قاعــة رقــم ٠))، فــكان الطــلب )ســابقين(. ل يهــم اســمها تربية ا

تربيــة هاننولليــة.. بطيخيــة. إحنــا بدنــا العنــب ول الناطــور؟ مــش مهــم شــو تســموه.. إحنــا بننــاور، ســموه إيــش مــا بدكــن«.

نموذج إقليمي: المنتدى العربي لجنسانية الفرد واألسرة 
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ج( مقدمي الخدمة والمدخل الطبي:
ســس حقوقيــة ودمجهــا فــي خطابنــا الميدانــي فــي تفاعلتنــا وتواصلنــا مــع 

أ
فــي اللقــاء الجماعــي الثالــث، ناقشــنا صفــاء فــي كيفيــة تبنــي ا

غلبيــة المناصــرات والمناصريــن العامليــن في برامج الحقوق والصحة الجنســية واإلنجابية ذوي 
أ
ن ا

أ
المجموعــات المقصــودة. نظــًرا إلــى ا

خلفيــة طبيــة كمــا ذكرنــا مســبًقا، والتــي بالضــرورة تفــرض حجتهــا العلميــة علــى الخطــاب الُمســتخدم مــع المجموعــات المقصــودة. هنــاك 
علقــة طرديــة بيــن المرتبــة العلميــة لمناصــري قضايــا الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وبيــن تجــاوب المجموعــة المقصــودة مــع 
رجــاء 

أ
جــل النتشــار فــي ا

أ
الرســائل التوعويــة والتدخــل المجتمعــي عموًمــا. هــل تحتــم علــى المنتــدى الســتجابة لتــك الفرضيــة مــن ا

فلسطين؟

ســئلة 
أ
خــص مجتمعــات عربيــة، ونستشــف هــذا مــن ال

أ
- ]الخطــاب الطبــي[ حاضــر فــي نقاشــاتنا كوننــا مجتمعــات دوليــة وبال

ن 
أ
عتقــد ا

أ
ســرة؛ علــى ســبيل المثــال، ا

أ
التــي يطرحهــا مســتخدمو الموقــع اإللكـترونــي للمنتــدى العربــي لجنســانية الفــرد وال

مــة العربيــة. تفكيــر العقــل العربــي محصــور لهــذه 
أ
كـثــر الموضوعــات المثيــرة لل

أ
و »غشــاء البــكارة« مــن ا

أ
موضوعــي »العذريــة« ا

الدرجــة »بيــن إجريــن النســاء« لســبب غيــر مفهــوم يبــرر الهــوس بموضــوع »العذريــة«.

ننــا عملًيــا نركــز علــى جــزء الغشــاء 
أ
إذا تعاملنــا مــع موضوعــي »العذريــة« و»غشــاء البــكارة« مــن ناحيــة طبيــة، فهــذا يعنــي ا

ن »العذريــة« 
أ
و كا

أ
و عــدم وجــود غشــاء البــكارة، ا

أ
ة مقتصــرة علــى وجــود ا

أ
ننــا نرســل رســالة غيــر مباشــرة تقــول إن عذريــة المــرا

أ
وكا

ا لــكل النســاء 
ً

تتمحــور حــول هــذا الغشــاء. هــذه الطبقــة الرقيقــة مــن الجلــد التــي يولــد بدونهــا كـثيــر مــن النســاء. مــا هــي رســالتنا إذ
والرجــال؟ »اعملــوا علقــات جنســية بــس حافظــوا علــى الغشــاء.. اعملــوا كل إشــي بــس خلــوا الغشــاء، عشــان تكونــي عــذراء«.

 بمعرفتنــا، فــإن ٠)% 
ً

حياًنــا مــا يغلــب التضــارب بيــن المعرفــة وبيــن الخــوف. مثــل
أ
هالــي، ا

أ
هــذا النقــاش نــراه فــي حديثنــا مــع ال

ول 
أ
مــن اإلنــاث بالعالــم ُيخلقــن بــدون غشــاء بــكارة »كيــف بنفســر إنــه كل العالــم العربــي متمحــور حــول إنــه بالضــرورة بعــد ا

نــه يجــب الحفــاظ علــى هــذا الغشــاء وإل »صــارت البنــت مــش نافعــة«. صــارت 
أ
علقــة جنســية فيــه نزيــف.. بالضــرورة؟«، وا

ســئلتهن علــى الموقــع اإللكـترونــي، يقمــن علقــات جنســية كاملــة ويحافظــن فــي الوقــت 
أ
الفتيــات، مــن موجــب تجربتنــا مــع ا

نفســه علــى »غشــاء البــكارة«. فــي الســياق الطبــي للعلقــات الجنســية، هــل يجعــل هــذا مــن الفتــاة غيــر عــذراء؟

نسان: د( نقدية التوجه الحقوقي ومركزية الإ
ثريــن بغيــاب الخدمــات وقنــوات المعلومــات فــي مــا يخــص 

أ
تطرقنــا بالحديــث مــع صفــاء إلــى مواقعنــا الحياتيــة كوننــا شــباًبا وشــابات متا

جســادنا وصحتنــا الجنســية واإلنجابيــة، بجانــب كوننــا مناصــرات ومناصريــن للحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي مصــر، 
أ
ا

يًضــا مواقــع القــوى بيــن مقدمــي الخدمــات والمجموعــات المقصــودة، واللغــة المســتخدمة فــي هــذه المســاحة. هــل يعــوق 
أ
وتناولنــا ا

تبنــي الخطــاب الحقوقــي المجموعــات المقصــودة عــن التفاعــل البنــاء مــع الرســائل التوعويــة؟ 

-  نــرى فــي مناقشــة مفاهيــم الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة توجًهــا حقوقًيــا، وهــو توجــه يحتــرم عقــل اإلنســان »تعالــوا 
؟ شــو يعنــي 

ً
صــل

أ
عــذر؟ شــو يعنــي علقــة عذريــة؟ شــو يعنــي علقــة ا

أ
نفكــر شــو يعنــي عذريــة؟ شــو يعنــي فتــاة عــذراء ول فًتــى ا

طروحــات مــن الجانــب التقنــي الطبــي إلــى جانــب تفاعلــي تشــاركي 
أ
علقــة حميميــة؟ شــو يعنــي جــواز؟« لنعبــر مــن خــلل هــذه ال

يحتــرم عقــول النــاس. 
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هـ(  تمرس الخطاب وموازين القوى:
ل تــزال مفــردات اللغــة الحقوقيــة »فئويــة« و»معقــدة«. إذا اقتنعنــا بحتميــة تبنــي الخطــاب الحقوقــي فــي ميــدان العمــل، مــا هــي 
قصــاء؟ كيــف يتســنى لنــا ترجمــة مواقفنــا الحقوقيــة فــي ميــدان العمــل دون  الطريقــة المناســبة لتفعيــل هــذا الخطــاب دون اإ
كل وتعليــم« لنفس المجموعات 

أ
ولية من ما

أ
تاحــة وتوفــر »الحقــوق ال و عــدم اإ

أ
التصــدي لفرضيــة »الصحــة الجنســية هــي رفاهيــة« ا

نجابيــة عنــد جميــع النــاس بمــا يجعــل  ــى خدمــات الصحــة الجنســية والإ ل المقصــودة؟ وكيــف يمكــن تشــييع الحاجــة الملحــة اإ
ولويــات المجتمعيــة غيــر مقبــول؟ 

أ
التفــاوض علــى موقعهــا فــي قائمــة ال

منــا كيــف نصيــغ لغتنــا الخاصــة بخلــق المفــردات الملئمــة. التوجــه الحقوقــي ل يهــدد المجتمعــات وبناياتهــا مــادام يخلــو مــن 
َّ
- تعل

حــد الحــق فــي إســقاط قيمــه علــى النــاس. فمهمــا كانــت قيمــي صحيحــة وتقدميــة، 
أ
خلقيــة والمجتمعيــة. ليــس ل

أ
اإلســقاطات ال

نــه ليــس مــن حقــي 
أ
ينمــا كانــوا بحياتهــم، بمعنــى ا

أ
حتــرم النــاس ا

أ
ن ا

أ
وخلفــه، بالنســبة لــي »هــادا إلــي.. مناســب إلــي«. يجــب ا

و ليبراليــة.
أ
و منفتحــة ا

أ
و محافظــة ا

أ
و متدينــة ا

أ
إســقاط قيمــي عليهــم، ســواء كانــت متعصبــة ا

و( اللغة:
حيــاٍن كـثيــرة »ســطحية«( فــي ميــدان العمــل بشــدة بموازيــن القــوى. كوننــا مناصــرات 

أ
ترتبــط اللغــة الُمســتخدمة )والتــي تكــون فــي ا

ومناصريــن، مــا هــي قواعــد استســاغتنا للغــة التــي نســتخدمها فــي ميــدان العمــل؟ مــن يحــدد تلــك القواعــد؟ 

- بالتركيــز علــى كيفيــة احتــرام النــاس للمبــادئ، »بــس مــش تروحــي تلقنــي النــاس، النــاس مــش وعــاء، فكمــا قــال باولــو فريــري 
رض 

أ
نظمــة محاســبية اللــي هــو تودعــي وتســحبي مــن النظــام المحاســبي مصــاري؛ لكــن إذا طبقنــا هــذا التشــبيه علــى ا

أ
النــاس ا

شــياء، ودورنــا هــو  خلخلــة 
أ
نظمــة محاســبية إليــداع وســحب معلومــات. لــدى النــاس بالفعــل معرفــة بال

أ
الواقــع، فالنــاس ليســوا ا

ســلوب لذيــذ ومقنــع وعقلنــي وفيــه احتــرام«.
أ
حلــى إشــي فيهــا. اعملــوا ده با

أ
شــياء ونطلــع ا

أ
هــذه ال

»إذا إحنــا النــاس الناشــطين اللــي عنــا شــغف، وبدنــا نشــتغل مــع مجتماعاتنــا للتغييــر. إذا بنطلــع علــى اإلشــي اللــي بدنــا نعملــه 
مــل نعمــل إشــي.. كـتيــر ناشــفة وكـتيــر كبيــرة؛ ماعنــا 

أ
نــه دورنــا بدنــا نشــجر كل هــي الصحــرا.. بنقــول ولــو مفيــش ا

أ
نــه هــو صحــرا، وكا

أ
ا

ن كل واحــد 
أ
نــه مهمــا عملــت، مــاراح يظبــط! بــس إذا قلنــا ا

أ
حســن لــي معملشــي إشــي ل

أ
نــه إحنــا نخليهــا تصيــر خضــرا. فا

أ
القــدرات ا

 تقــرب علــى بعــض وتصيــر فــي جــزء مــن 
أ
فينــا بيقــدر يــزرع واحــة صغيــرة.. يمكــن بعــد عشــرين ســنة، كل تلــك الواحــات تبــدا

صحــراء شــوي مشــجرة« - صفــاء طميــش 
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وســع، نحــن المهتمــات والمهتميــن بحقــوق 
أ
 نقاًشــا ا

أ
ن نبــدا

أ
تنتهــي هنــا دعوتنــا بــا

هليــة الذاتيــة لتخــاذ قراراٍت 
أ
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وســلمة الجســد، وال

جســادنا ورغباتنــا. هــذه دعــوة لتوجيــه خطابنــا إلــى 
أ
مبنيــة علــى معرفــة دقيقــة با

فضــل صــورة ممكنــة، مــا دمنــا لــم 
أ
المجموعــات المقصــودة، والتواصــل معهــا با

نجــد مفــردات لغويــة مناســبة )بعــد( تمكننــا مــن تحقيــق ذلــك. هــذه دعــوة لنتخــذ 
فــراد )الــذي 

أ
مــن مواقعنــا داخــل كيانــات هرميــة غيــر مكـترثــة بالكـثيــر مــن ال

مــل 
أ
نهــم معنييــن بمشــروعات تلــك الكيانــات التنمويــة( مســاحاٍت لتا

أ
يفتــرض ا

خــرون.
آ
ن نوجــد مجتمعــات مســتقلة ل يســكن هوامشــها ا

أ
مليــن ا

آ
مراكــز قوتنــا، ا




