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مقدمة
قد يعتقد البعض أن أحاديث الجنس، والختان، والحريات الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والإجهاض، والحرية الجنسية، والعنف
ضد النس55اء، لم تظه55ر في مصر إلا بظه55ور الإن55ترنت. ه55و اعتق55اد خاطئ بالطبع، لBكن ه55ذا باختص55ار م55ا فعلت55ه الإن55ترنت. أعطت
الإنترنت للأف55راد ص55وتا، ومس55احة مش55تركة، ووض55عت عدس55ة مك55برة على كل الآراء –أو معظمه55ا على الأق55ل– إلى أن تدخلت

الخوارزميات للتحكم في تقدير حجم المساحة التي يحتلها كل صوت على الإنترنت.
الإنترنت لم تساعد فقط في تمكين النساء وطرح قضايا الأقليات على النطاق العام، لBكنها مكنت أيضا لخطاب الBكراهية والتح555ريض

وكراهية النساء، والابتزاز والتنمر الرقمي خاصة مع وجود آليات للتعمية واستخدام أسماء مستعارة.
الإنترنت ليست العالم المثالي، أو اليوتوبيا، التي يمكنها أن تخلق واقعا افتراض55يا مثالي55ا، جاعلة الع55الم قري55ة ص55غيرة، كما تخيله55ا البعض.
كل ما فعلته الإنترنت، هو عكس واقعنا الم̈عاش على الواقع الافتراضي. لم نصبح قرية ص55غيرة، ب55ل صرنا ُج̈زرا متن55احرة تحتمي من

بعضها البعض وتحاول تكوين تحالفات وشراكات تمكن أصواتها من السيادة على الفضاء الرقمي!
أعطت الإنترنت لكل مستخدم فيها الحري55ة ليك55ون ويق55ول م55ا يريد. بالطبع تط55ور الأمر في الس55نوات الأخيرة بع55د مح55اولات تقيي55د
الإنترنت وفرض سياسات معينة على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي والش55بكة العنكبوتي55ة في كل منطق55ة جغرافي55ة! لBكن إمكاني55ة

 وأثن55اء الاحتف55ال بالذكرى٢٠١٧تحدي تلك العقبات م55ا زالت متاحة، كما م55ا تزال كل أدوات إلح55اق الضرر متاحة أيض55ا. في 
الواحدة والثلاثين لنشأة الإنترنت، قال تيم بيرنز –وهو أحد رواد إنشاء الإن55ترنت– ”أن الش55بكة العنكبوتي55ة لا تعم55ل لص55الح النس55اء

، وذلك بسبب زيادة موجات خطاب الBكراهية والتحريض على العنف ضد النساء على الإنترنت.١والفتيات“
كانت الإنترنت بوابة إلى واقع مختلف من الممكن تحقيقه، فرص وتط55ور غير مح55دود، في مصر كما في أي بلد أخرى. إلا أنه55ا مث55ل
أي مساحة أخرى، كان على النساء أن تبذل مجهودا مضاعفا حتى تستطعن الوصول إليها، واستخدامها، والاس55تفادة منه55ا بالإض55افة
إلى تبني آليات تمكنهن من التعام55ل م55ع العن55ف الموجه إليهن عبر الإن55ترنت. المعوق55ات مث55ل تكلف55ة الإن55ترنت، وزيادة عدم القب55ول
الاجتماعي لاستخدام الفتيات للإنترنت كلما ابتعدنا عن العاصمة، وحرمان بعضهن من الوصول إليه55ا بدعوى الحف55اظ عليهن، أثرت

٪ من عدد السكان في٣٢بشكل ملحوظ على تمثيل النساء على الإنترنت. تشير الإحصاءات أن نسبة النساء على الإنترنت لا تتجاوز 
.٢مصر وهي النسبة الأعلى على مستوى الشرق الاوسط

٪ من عدد مس55تخدمي فيس55بوك، و٣٦٫٤، نسبة ٢٠٢٢لا تتجاوز نسبة النساء –أو من يعرفن أنفسهن كنساء– في مصر حتى بداية 
٪ لتويتر، بينما تتجاوز نسبتهن نسبة الذكور في تطبيق وحيد١٢٫٨إن، و ٪ للينكد٢٨٫٣٪ لإنستجرام، و٣٨٫٢٪ ليوتيوب، و٣٤٫٧

.٣٪٦٧٫١وهو سناب شات لتصل إلى 

١ https://www.theguardian.com/global/2020/mar/12/internet-not-working-women-girls-tim-berners-lee٢ https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf٣ https://datareportal.com/reports/digital-2021-egypt

١
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واحدة من كل خمسة نساء في مصر تعتقد أن الإنترنت مساحة غير مناسبة لها، وحتى وإن بدت مفيدة لها ويمكنها الاستفادة منه555ا،
. وفي دراس55ة أُجرته55ا مؤسس55ة إنت55ل على عدد من مس55تخدمات١إلا إن اس55تخدامها للإن55ترنت ق55د لا يلقى قب55ولا وموافق55ة من العائلة

الإنترنت في مصر وجدت أن فرص النساء في الاستفادة من الإنترنت تتضاعف إذا مر على اس55تخدامها للإن55ترنت أك55ثر من خمس
سنوات، إلا أن نسبة مس55تخدمات الإن55ترنت اللاتي تج55اوزن الخمس س55نوات في مصر على الإن55ترنت لم تتج55اوز الس55تة بالمئ55ة من عين55ة

. تلعب القيود الاجتماعية في مصر دورا كبير في إمكانية وص55ول النس55اء للإن55ترنت، واس55تغلالها بش55كل يخ55دم مص55الحهن.١الدراسة
بالرغم من ذلك لا تواجه كل النساء نفس العقبات في استخدامهن للإنترنت، فبعضهن ق55د تع55اني من ص55عوبة وص55ول الإن55ترنت في

محل إقامتهن، أو عدم القدرة المالية على تحمل تكلفة اشتراك الإنترنت، أو من الأمية التقنية، وغياب القبول الاجتماعي.
بالإضافة إلى الأمية التقنية، يمثل العائق اللغوي حاُجزا أمام تعاطي وتفاعل المستخدمات مع الإنترنت، خاصة أن المحتوى الع55ربي لا

.٢يتجاوز الواحد بالمئة من محتوى الإنترنت

هذه الدراسة

تلقي هذه الدراسة الضوء على التغييرات التي طرأت على خطاب النساء على الإنترنت، لرص55د الاختلاف في طبيع55ة ه55ذا الخط55اب
الموجه، وإلى أي مدى تغيرت المبادرات المنطلقة عبر الإنترنت، في محتواها ومداها. كما تهدف الدراسة إلى الإجابة عن عدة اس55ئلة
حول أثر الإنترنت في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وماهي ردود فعل المجتمع عامة، ومجتمع الرجال خاصة في الواقع

الافتراضي والواقع الم̈عاش، ودور السلطة في هذا التمكين أو عدمه ومردوده على حرية النساء الاجتماعية والاقتصادية.

لماذا عرش سنوات؟

، ليستعرض تاريخا موُجزا عن الBكيفية ال55تي اس55تخدمت به55ا النس55اء٢٠٢٠ وحتى نهاية ٢٠١١يبدأ الخط الزمني لهذه الدراسة من 
٢٠٢٠ يناير وتج55اوز الح55دود المفروض55ة، وص55ولا إلى ٢٥الإنترنت خلال هذه السنوات، بداية من لحظات الانتصار الأولى لثورة 

وإقرار العديد من القوانين المقيدة لحرية التعبير على الإنترنت، مع وضع منصات التواصل الاجتماعي ومس55تخدميه من النس55اء تحت
رقابة النيابة العامة بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية.

. بالرغم٢٠٢٠ عام الاستثناء وص55ولا إلى ٢٠١١تبدأ الدراسة في رصد عدد من المبادرات التي أطلقتها وتبنته55ا النس55اء بداي55ة من 
من ذلك ف55إن طبيع55ة المب55ادرات ال55تي انطلقت في الأع55وام الأولى من الث55ورة المصرية اختلفت كلي55ا ش55كلا ومض55مونا وخطابا عن
المبادرات التي جاءت بع55دها. على عكس الهزيم55ة السياس55ية، اش55تد ع55ود الخط55اب النس55وي بع55د تع55ثر دام س55نوات، وشهدت تلك

٢٠٢٠السنوات العشر العديد من الس55جالات العلني55ة والنقاش55ات والمض55ايقات والاس55تهداف، إلا أن55ه في النهاي55ة وم55ع حلول عام 
اختل55ف الخط55اب النس55وي كلي55ة عن الس55نوات الأولى، ليص55بح أك55ثر ُجرأة واس55تحقاقا، مشتبكا م55ع عدد كب55ير من الموض55وعات

الاجتماعية والاقتصادية وليست فقط الموضوعات السياسية كما حدث في السنوات الأولى للثورة.

١ https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf٢ https://www.nasr.app/2022/06/arabic-technical-content-online.html
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منهجية البحث

اعتمدت الباحثة على تحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي )تويتر – فيسبوك – إنستجرام( بالإضافة إلى المواق55ع الإلBكتروني55ة
والمقابلات الصحفية الخاصة لمؤسسات تلك المبادرات لرصد المبادرات التي أطلقتها وتبنته55ا النس55اء خلال عشر س55نوات. بالإض55افة

تمعات النسوية، وتحليل ردود الأفعال تجاه المبادرات من قبل المجتمع، السلطة، منظمات المجتمع المدني. إلى تحليل خطاب المج

تعريفات

المب55ادرات مح55ل البحث هي المب55ادرات ال55تي أطلقته55ا نس55اء مصريات أو ش55اركن في إطلاقه55ا أو مب55ادرات تبنته55ا نس55اء مصريات
وتواجدت على مساحة الإنترنت، وليست المبادرات النسوية بشكل عام، أو المبادرات التي تتحدث عن قضايا النساء على الإنترنت.

النساء في هذه الدراسة هن كل من يطلقن على أنفسهن نساء، أو يعرفن أنفسهم كنساء، أو النساء المعرفات كنساء بالميلاد.

٣



٢٠٢٠ إىل ٢٠١١اإلنرتنت في المدة من 
 لقي55اس التح55ول الرقمي في مصر، الفج55وة الجندري55ة في اس55تخدام الإن55ترنت بين٢٠١٥رصد تقرير صادر عن وزارة الإتصالات في 

 عن٢٠١١. فقد أشار التقرير إلى انخفاض نسبة مس55تخدمات الإن55ترنت في عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٠الذكور والإناث في المدة من 
٪ من عدد مستخدمي الإنترنت مقارنة بنسبة٤١٫٣ نسبة ٢٠١١. حيث مثلت مستخدمات الإنترنت في ٢٠٠٩ و٢٠١٠العامين 
٪ من نسبة مس55تخدمي الإن55ترنت في مصر، إلا إنه55ا عادت٤٦ لتصل إلى ٢٠١٢. وبينما ارتفعت النسبة في ٢٠١٠١٪ في ٤٥٫٢

.٢٠١٣٪ في ٤٣٫٥لتنخفض من جديد فتصل إلى 
في السطور القادمة نرصد كيف استخدمت النس55اء الإن55ترنت وس55يلة للمقاوم55ة والتمكين، من أجل الحص55ول على مس55احة أك55بر من

الحقوق والفرص، ووسيلة للتعليم والتوعية ومحاولة لفتح آفاق وفرص جديدة في أسواق العمل.

٢٠١١

 يناير المصرية، وال55تي كانت اس55تخدام الإن55ترنت أحد وس55ائلها في محاولة لتحدي الرقاب55ة التقليدي55ة٢٥ اندلاع ثورة ٢٠١١شهد عام 
 ين55اير، في محاولة من٢٨واكتس55اب مس55احات جديدة. وشهد نفس الع55ام أول محاولة ناجح55ة للقط55ع الكام55ل للإن55ترنت في مصر في 

النظام الأسبق لاحتواء موجات الغضب والتظاهرات التي اندلعت وقتها في كل أنحاء الجمهوري55ة، وفي محاولة لتقليص الأثر الرقمي في
٪ عن٤١تأجيج تلك التظاهرات. وفي هذا العام أيضا انخفضت نس55بة مس55تخدمات الإن55ترنت في مصر بنس55بة كب55يرة وص55لت إلى 

العام الأسبق.
بسبب طبيعة هذا العام، فإن معظم المبادرات النسوية ال55تي س55اهمت الإن55ترنت بش55كل مباشر فيه55ا كانت تشتبك بش55كل أساسي م55ع

الأحداث المشتعلة في ميدان التحرير وميادين معظم المحافظات المصرية.
أبرز الفعاليات التي ُجرى رصدها وساهمت فيها الحركات النسوية أو استخدمت فيها النس55اء الإن55ترنت للدفاع عن حق55وقهن، جاءت

على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها النساء في الشارع خلال الفعاليات والأحداث السياسية في الشارع المصري.

اإلنرتنت في مواجهة االعتداءات الجنسية

 والشهور التي تلته. بدأ الحديث عن التح555رش٢٠١١رغم أن التحرش الجنسي لم يكن ظاهرة جديدة، لBكنه وصل ذروته في فبراير 
،٢الجنسي بعد أن ظهرت لورا لوجان مراسلة »سي بي إس« في إحدى البرامج التلفزيونية لتروي كيف اعت̈دي عليها ليلة تنحي مبارك

تلاها بعد ذلك سلسلة من الاعتداءات على النساء في ميدان التحرير من قبل متظاهرين أو مارة أو قوات الأمن.

١ https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_1272015000_Measuring_the_Digital_Society_in_Egypt_12_.pdf ٢ https://www.youtube.com/watch?v=bO12X1nhzzk 
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في هذا الإطار سنركز على ثلاثة أمثلة استطاعت فيها النساء اس55تخدام التقني55ة في ف55رض قض55اياهن على الرأي الع55ام، وتش55كيل ق55وة
ضاغطة للتعريف بالضرر الواقع عليهن.

سمرية إبراهيم

، داهمت قوات الجيش الاعتصامات التي كانت مقامة بميدان التحرير في ذلك الوقت، لتلقي القبض على عدد٢٠١١ مارس ٩في 
من النش55طاء والناش55طات. خلال ذلك ُجرى الاعت55داء على الفتي55ات والنس55اء المقب55وض عليهن، ومنهن سميرة إبراهيم ال55تي خرجت

لاحقا لتعلن تعرضها لاختبار كشف عذرية على يد طبيب بالسجن الحربي.
، ورفعت دع55وى قض55ائية ض55د الانته55اك١بالتعاون مع عدد من المبادرات والنشطاء الرقميين، استطاعت سميرة توثيق ما تعرض55ت له

الواقع عليها أمام القضاء العسكري. أدت الحملة الرقمية إلى الض55غط من أجل النظ55ر في ش55كوى سميرة إبراهيم، حيث نظ55رت المحكم55ة
العسكرية القضية. بالتوازي مع حملة الدعم التي انطلقت لدعم سميرة إبراهيم.

في محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر رئيس هيئ55ة القض55اء العس55كري ق55رارا بمن55ع النشر في القض55ية إعلامي55ا، وفي ذلك ال55وقت ̂أطلقت
 من أجل تح55ديsupportsamira# لدعم سميرة باإلض55افة إلى إطلاق وسم )هاش55تاج( ٢صفحة على مواقع التواص55ل الاجتم55اعي

هذا المنع.

٣خريطة التحرش الجنيس

، وهي مبادرة تطوعي55ة ته55دف إلى إنه55اء التقب55ل المجتمعي للتح55رش الجنسي في مصر.٢٠١٠تأسست خريطة التحرش في نهاية عام 
بدأت هذه المبادرة عملها بإنشاء خط ساخن يستقبل البلاغات حول التحرش الجنسي الذي تتع55رض له النس55اء في مصر، وخريط55ة
تفاعلية على موقع بالمبادرة ̈تحدث أولا بأول حسب مناطق بلاغات التحرش التي يستقبلها الخط الساخن، ومن ثم ت̈صنف المن555اطق

حسب شدة خطورتها على النساء وتنظم خطة عمل للحد من انتشار هذه الظاهرة في تلك المناطق.
، دعت مبادرة خريطة التحرش الجنسي إلى يوم للتغريد والتدوين حول ما تتعرض له النساء من اعتداءات جنس555ية٢٠١١في يونيو 

في الشارع المصري، لزيادة الوعي والاهتمام بهذه الظاهرة. وقد استجاب لتلك المبادرة العديد من النساء والفتي55ات اللاتي تش55جعن
للمرة الأولى لرواية ما يتعرضن له يوميا من تحرش جنسي في الشارع المصري.

سوبر ماما 

، ليصبح أول منصة متخصصة٢٠١١ يونيو ١٠ الذي خرج للنور في ٤أسست كل من ياسمين المهيري وزينب سمير موقع سوبر ماما
باللغة العربية موجهة للأمهات قبل وأثناء وبعد الإنجاب في الدول الناطقة بالعربية. ه55دفت مؤسس55ات المنص55ة إلى أن يص55بح الموق55ع
أداة في متناول الأمهات للتعامل مع تحديات وتغيرات الأمومة ومشقاتها. نالت مؤسسات سوبر ماما العديد من الجوائز والت55دريبات
١ https://www.youtube.com/watch?v=c29CAXR141s٢ https://www.facebook.com/SolidaritySamira/photos ٣ https://www.harassmap.org/ar٤ https://www.supermama.me 
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التي مكنتهن من الحفاظ على استمرار المشروع وتطويره ليص55بح منص55ة لكل النس55اء المقبلات على الإنج55اب. وعلى عكس العديد من
المواقع والمنتديات الخاصة بتجارب الأمومة والإنجاب، استعان موقع سوبر ماما بالمتخصصين والأطباء في مجالاتهم لمراجع55ة المحت55وى

.١المنشور على الموقع
خصص موقع سوبر ماما الذي أسسه وأداره فري55ق من النس55اء، أقس55ام تهتم بإلق55اء الض55وء على دور الآباء والأزواج في م55دة الحم55ل

. في الشهر الأول من إطلاق الموق55ع تج55اوز عدد٢والإنج55اب ورعاي55ة الص55غير، وحاول عرض مفه55وم الأب55وة من منظ55ور الرجل
 ألف زائرة وزائر.٢٠ عضوة وعضو، ووصل معدل زيارة الموقع إلى ٢٠٠٠المشتركات والمشتركين 

انتفاضة المرأة في العالم العربي

 عبر٣انطلقت مب55ادرة انتفاض55ة الم55رأة في ال55وطن الع55ربي
، كمبادرة نسوية تحمل٢٠١١صفحات فيسبوك في أكتوبر 

ا من أجل نس55اء ينعمن بالحري55ة، الاس55تقلالية، ش55عار مع�55
والأمان في العالم العربي. أعلنت المب55ادرة ال55تي تج55اوز عدد

 مت55ابع، التزامه55ا١١١ ٣٧٩المتابعين لصفحتها على فيسبوك 
بنصوص الإعلان العالمي لحق55وق الإنس55ان وبأنه55ا مس55احة
علماني55ة حرة للح55وار البن55اء المناصر لحق55وق الم55رأة الإنس55انية

وحريتها واستقلاليتها في العالم العربي.
ش55ارك في تأسيس المب55ادرة الرقمي55ة أرب55ع نس55اء من ثلاث
دول عربية: مصر، ولبنان، وفلسطين، وهن س55الي ذه55ني،
ويلدا ي55ونس، وديالا حي55در، وف55رح برق55اوي. اعتم55دت
المب555ادرة على العم555ل التط555وعي بالكام555ل، وحملت بع555دا
تضامنيا مع كل قضايا الم55رأة العربي55ة والذي عكس تش55ابه

النضال والمعوقات، كما عكست المبادرة في تداولها العديد من الأخبار وتبنيها لعدد من الحملات والمبادرات بع55دا سياس55يا وحقوقي55ا
قائما على دعم النساء ض55د الأنظم55ة الأبوي55ة س55واء تمثلت في الأسرة أو رجال الدين أو الس55لطة! اهتمت مب55ادرة انتفاض55ة الم55رأة في
الوطن العربي بالدعوة إلى تغيير القوانين التي تستهدف تهميش النساء وإقصائهن بالإض55افة إلى الدعوة إلى مش55اركة النس55اء في وض55ع

الدساتير في دول الربيع العربي.
، بعد عام من تأسيسها حين أطلقت حملة ”أنا مع انتفاضة المرأة في ال55وطن الع55ربي٢٠١٢اكتسبت المبادرة شهرة واسعة في أكتوبر 

لأن …“ والتي احتوت على صور للمشاركين والمشاركات مع لافتة مكتوب عليه55ا سبب تأيي55دهم/ن للمب55ادرة. أثارت ص55ور بعض
المش55اركات في الحملة غض55ب العديد من مس55تخدمي فيس55بوك مم55ا دفعهم إلى تنظيم حملات اعتم55دت على نشر خط55اب الBكراهي55ة
١ https://thenextweb.com/news/supermama-an-egyptian-startup-benefiting-from-an-international-ecosystem٢ https://www.egyptindependent.com/supermama-unprecedented-online-start-arab-mothers/٣ https://www.facebook.com/intifadat.almar2a/
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والعنف على صفحة المب55ادرة على فيس55بوك، والتعلي55ق الهج55ومي والس55لبي على المنش55ورات الموج55ودة على الص55فحة. كما حذفت إدارة
�غ المعارضون عنها باعتبارها محتوى مسيئ، وتعلي55ق حس55ابات عدد من فيسبوك إحدى صور المشاركات التي أثارت الجدل بعد أن بل

مشرفات الصفحة.
نت المبادرة حملة مض55ادة  اس55تهدفت الض55غط١بعد الهجوم الذي تعرضت له مبادرة انتفاضة المرأة في العالم العربي على فيسبوك، دش�

على إدارة فيسبوك للتراجع عن إلغاء المنشور موضع الأزمة، وفك الحظ55ر عن مشرفات الص55فحة. شهدت تلك الحملة تض55امنا واس55عا
من مختلف المنظمات والمبادرات الحقوقية والنس55وية بالإض55افة إلى الأف55راد من مختل55ف الجنس55يات والأطي55اف ومش55اركة عدد من
المؤثرين والفنانين في التضامن مع مبادرة انتفاضة المرأة في العالم العربي. نتيجة للانتشار الواس55ع لحملة »انتفاض55ة الم55رأة العربي55ة« وحملة
التضامن الضخمة التي صاحبتها، اضطرت إدارة فيسبوك في النهاية إلى التراجع عن حذف المنشور المث55ير للج55دل وإعادة ص55لاحيات

مشرفة الصفحة.
نظمت مبادرة انتفاضة المرأة في العالم العربي العديد من الحملات التضامنية مع النساء في أغلب الدول العربي55ة مث55ل ت55ونس، ومصر،

، مما أعطاها زخم55ا وانتش55ارا إقليمي55ا وجمه55ورا متنوعا جغرافي55ا. على سبيل٢٠١١وليبيا، ولبنان، والمغرب، والسودان منذ بدايتها في 
 مع ما تتعرض له النساء المصريات من عنف وتحرش جنسي في الأماكن٢٠١٣المثال، دعت المبادرة إلى حملة تضامن واسعة في 

العامة، وذلك بعد عدد من الحوادث المفجعة التي وقعت في الشارع المصري ووص55لت إلى حد الاغتص55اب. اس55تطاعت تلك الحملة
حشد التضامن الواسع مع النس55اء المصريات من مختل55ف دول الع55الم ولاقت رواجا س55اهم في إلق55اء المزيد من الض55وء على مس55توى
العنف الجنسي الذي تواجهه النساء في الشارع المصري. كما نظمت المبادرة حملات تعريفية بالعنف الق55انوني ض55د النس55اء في الدول
العربية وحملة لدعم المرأة السعودية في حقها في قيادة الس55يارة، وأخرى لدعم الحق55وق السياس55ية للنس55اء في لبن55ان. ورفعت الحملة في

كل ذلك شعار قضايانا متعددة، ونضالنا واحد.

تصميمات حملة ”هل تعلمين“ – انتفاضة المرأة في العالم العربي

١ https://www.facebook.com/events/304290906351114/?post_id=305083029605235&view=permalink
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ست البنات

، وكانت أغلب الأخب55ار والقص55ص٢٠١١اندلعت العديد من الاشتباكات بين الثوار وقوات الأمن خلال شهري نوفمبر وديس55مبر 
ال55تي تن55اولت تلك الم55دة خصوص55ا أثن55اء أحداث م55ا أطلق علي55ه وقته55ا ”اشتباكات محم55د محم55ود“، تتح55دث عن عن55ف الأمن تج55اه

المتظاهرين، لBكنها غفلت ذكر حوادث الإعتداء والاغتصاب الجنسي الذي تعرضت له المتظاهرات أثناء أحداث محمد محمود.
جاء النفور عن الحديث عن ما تعرضت له المتظاهرات تحت دعاوي ”عدم تشويه صورة المي55دان“ و”الخ55وف من إحج55ام النس55اء عن
المشاركة في التظاهرات والفعاليات“. رغم ذلك أقدمت عدة نساء على نشر شهاداتهن فيما تعرضن له أثناء المشاركة في التظاهرات
على حساباتهن على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي، تسببت في حالة عنيف55ة من الانتق55اد والهج55وم عليهن من كل الأط55راف المؤيد

والمعارض، وسط حالة من التشفي من أنصار النظام السابق.
، مم55ا دف55ع مجموعات مناصرة لحق55وق الم55رأة ومناهض55ة٢٠١١أخذ منحنى الاعتداءات طابعا آخر أكثر عنف55ا ووحش55ية في ديس55مبر 

التحرش إلى تنظيم عدد من الفعاليات لحماية النساء وتنظيم عدة حملات رقمية للتعريف بما تعرضت له النساء من اعتداءات جنس55ية.
ى عليها عدد من الجن55ود بالس55حل كان أبرز تلك الحوادث هو حادثة –ما اصطلح على تسميتها– ”ست البنات“، وهي الفتاة التي تعد�

والضرب والتعرية أثناء أحداث مجلس الوزراء.
وثق ذلك الاعتداء واعتداءات مشابهة من خلال صور ومق55اطع في55ديو نشرت على الإن55ترنت، وأعي55د نشرها من خلال العديد من
الحملات الرقمية مثل ”عسكر كاذبون“ والعديد من الصفحات على منصات التواص55ل الاجتم55اعي. كما نظمت العديد من الناش55طات
النس55ويات والمجموعات الحقوقي55ة النس55وية عددا من الحملات الرقمي55ة ردا على حادث55ة ”س55ت البن55ات“، للتنديد وكش55ف ونشر وق55ائع
الاعتداء واستهداف المتظاهرات جنسيا لتخويف وترهيب النس55اء من المش55اركة في التظ55اهرات، وانتشرت الدعوات إلى مس55يرات

نسائية للتنديد بما حدث، رد�ا على ما تعرضت له النساء من اعتداءات في أحداث مجلس الوزراء.

٢٠١٢

، حس55ب تقرير وزارة٢٠١١ عن النس55بة في ٢٠١٢٪ في ٥٫٣شهدت نس55بة اس55تخدام الفتي55ات والنس55اء للإن55ترنت زيادة بمع55دل 
.٢٠١٢الاتصالات في 

مبادرات مناهضة التحرش الجنيس 

، على فكرة مواجه55ة التح55رش الجنسي الرقمي والتح55رش الجنسي٢٠١٢كان التركيز الأساسي في الحملات الرقمي55ة والتنظيم الرقمي في 
.٢٠١١في الأماكن العامة، خاصة بعد أن بدأت عدد من المنظمات والمبادرات النسوية تسليط الضوء على تلك الظاهرة في 

 من٢٠١٢ التي تأسست في يوني55و ١واحدة من تلك المبادرات التي أطلقتها النساء عبر الإنترنت هي مبادرة ”بنات مصر خط أحمر“
أجل العمل على حماي55ة حق55وق وحريات وكرام55ة الم55رأة في مصر، عن طري55ق تمكين النس55اء من الإبلاغ عن ُجرائم العن55ف الجنسي

١ https://www.facebook.com/banatmasrkhata7mar

٨

https://www.facebook.com/banatmasrkhata7mar


وتقديم دعم نفسي ومعنوي للضحايا/الناجيات. استخدمت تلك المبادرة صفحات التواصل الاجتماعي وسيلة للتنظيم وفرص55ة للق55اء
الداعمين والداعمات وتقديم حملات توعية مباشرة وتدريبات المتطوعين والمتطوعات بهدف الحماية من التحرش في الأماكن العامة.

Antiظه55رت مب55ادرة أخرى تحت عن55وان »ض55د التح55رش –   Harassment  Movement»تأسس55ت٢٠١٢ في أغس55طس ١ ،
المبادرة عن طريق إنشاء صفحة على منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر من أجل نشر التوعية حول التحرش الجنسي،

وإطلاق الحملات الرقمية من أجل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء.
عملت المب55ادرة على التشبيك والتواص55ل م55ع المتط55وعين ومنظمي ف55رق الحماي55ة في الش55ارع، وتنظيم العديد من الفعالي55ات لت55دريبهم
وتدريبهن حول آليات التوعية، وتدريب فرق الحماية للتواجد في الشارع أثناء الفعاليات، من أجل مواجهة العن55ف الموجه للنس55اء في
الأماكن العامة. كما دأبت صفحة ضد التحرش، على نشر قصص الناجيات من حوادث العنف الجنسي بالإض55افة إلى نشر محت55وى

يشجع النساء على الإبلاغ عن الاعتداءات.

ثورة البنات

هي مجموعة نسوية، تأسست عن طريق حسابات على منصات التواص55ل الاجتم55اعي من أجل الوص55ول إلى أك55بر شريحة ممكن55ة من
، من أجل العمل على وقف التمييز ضد النس555اء، والدفاع٢٠١٢ يناير ٢٦. تأسست المجموعة على يد غدير أحمد في ٢النساء والفتيات

عن حرية النساء والفتيات في أجسادهن.
استهدفت تلك المب55ادرة الرقمي55ة اس55تخدام التقني55ة والإن55ترنت وس55يلة من وس55ائل التغي55ير والوص55ول إلى النس55اء والفتي55ات في الق55رى
والمحافظات عن طريق طرح القضايا النسوية والجدلية التي تخص النساء للنقاش العام. أثارت مب55ادرة ث55ورة البن55ات خلال الأع55وام
الماضية العديد من الجدل والنقاش بسبب إثارتها للعديد من الموضوعات غير التقليدية وطرح العديد من المواقف الجريئ55ة غير المعت55اد
متابعتها على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي وصل إلى شن حملات عنف رقمي ممنهجة ضد مؤسس55ة المجموعة غدير أحم55د

تضمنت استهداف حسابها على تويتر وشن حملات من العنف اللفظي اإللBكتروني.
اهتمت مجموعة ثورة البن55ات بقض55ايا العن55ف ال55تي تتع55رض له النس55اء في المج55ال الع55ام والخ55اص والذي يش55مل التح55رش الجنسي في
الأماكن العامة، أو العنف الأسري وقضايا الختان. كما أثارت الصفحة عدة نقاشات حول قضايا الحجاب، والاستقلال عن الأه55ل

وحرية الجسد، الأمر الذي تسبب في اندلاع هجوم شديد على محرري الصفحة في معظم التعليقات المثارة على تلك الموضوعات.
 ال55تي اس55توعبت٢٠١١ساعدت مبادرة ثورة البنات على خلق مس55احة تنظيم وض55غط رقمي55ة، ومثلت أول المس55احات الرقمي55ة بع55د 

الفتيات والنساء من خارج القاهرة من أجل دعمهن وتوعيتهن بقضايا وحقوق النساء.
لجأت مبادرة ثورة البنات في التعامل م55ع القض55ايا النس55وية المطروحة والتعب55ير عن رأي محرريه55ا إلى اس55تخدام ط55رق غير تقليدي55ة،
كالاستعانة بتصميمات »ميم55ز« س55اخرة، كما لج55أت في بعض الأحي55ان إلى طريق55ة الوصم والتشهير الرقمي لع55دد من الرجال بسبب
انتهاكات ضد النساء من أجل الدفع بعملية المحاسبة ضد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء. تناولت المبادرة أيضا عبر ص55فحتها على
١ https://www.facebook.com/AntiHarassmentMovement٢ https://twitter.com/EgyGirlsRev   https://www.facebook.com/EgyGirlsRev
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فيسبوك وحسابها على تويتر العديد من الموضوعات الشائكة كالحق في الإجهاض والاغتصاب الزوجي وغشاء البكارة، بالإضافة إلى
القوانين التمييزية ضد النساء.

نماذج من بعض الحمالت اليت قامت بها صفحة ثورة البنات

#من_الجسد_وإليهكشوف العذرية داخل البيوت المصرية ●
#حقها_اختيارهاالاغتصاب الزوجي: ●
الحق في الإجهاض●
#متحرش_الميكروباصحملات الوصم الخاصة بالمتحرشين مثل ●

قوة ضد التحرش )أوبنتش(

، تجددت الاشتباكات مرة أخرى بش55ارع محم55د محم55ود ومحي55ط وزارة الداخلي55ة ومي55دان٢٠١١في العام التالي لأحداث محمد محمود 
التحرير، وشهدت تلك الأحداث وقائع عنف واغتصاب جماعي للفتيات بميدان التحرير، الأمر الذي تسبب في ص55دمة للمجموعات
الحقوقية والنسوية. ومابين الصراع على الإعلان عن ما تعرضت له النس55اء في تلك الأحداث وم55ا بين التكتم عنه55ا خش55ية ”الإس55اءة
لمتظاهري التحرير“ حسب ادعائهم، خرجت ياسمين البرماوي وهي إحدى الناجيات التي تعرضت للاعتداء الجنسي العنيف بمي555دان
التحرير لتعلن عن ما تعرض55ت له عبر ص55فحات التواص55ل الاجتم55اعي وتس55جل م55ا تعرض55ت له فيم55ا بع55د في عدة شهادات مكتوب55ة

.١ومصورة
Op“ وهو اختص555ار ”OPANTISHفي أعقاب تلك الأحداث تشكلت مجموعة تحت اسم قوة ضد التحرش أو أوبنتش – منطوق ”

Anti-Sexual  Harassment/Assaultوهي مجموعة من المتطوعات والمتطوعين والعديد من الجمعيات والمبادرات ال55تي تعم55ل – “
من أجل التدخل السريع لوقف التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي في المظاهرات والاعتصامات به55دف تج55نيب النس55اء الاعت55داء

الجنسي الجماعي.
 من أجل توفير المعلومات أولا بأول حول البؤر الخطرة٣ فيسبوك وتويتر٢استخدمت المبادرة في عملها منصات التواصل الاجتماعي

والتي تقع فيها حوادث اعت55داء جنسي خلال التجمع55ات والفعالي55ات، بالإض55افة إلى المس55اعدة في طلب الدعم الط55بي والق55انوني أو
المادي من أجل إسعاف الضحايا أو مساعدتهن، وتوفير ملاذ آمن مؤقت.

تمكنت المبادرة في ذلك الوقت من تحقيق مصداقية وشهرة واسعة بسبب جهود أعضائها المبذولة ومحاولاتهم/ن توفير الحماية اللازم55ة
للنساء المشاركات في الفعاليات، حيث استخدمت المبادرة العديد المنصات الرقمية في محاولة لرف55ع ال55وعي بقض55ية التح55رش الجنسي
والاعتداء المنظم والممنهج على المتظاهرات، بالإضافة إلى نشر أرقام الحملة على منصات التواصل الاجتماعي قبل الفعاليات للإبلاغ
عن بؤر التحرش الجنسي أو طلب المساعدة. كما استخدمت مبادرة قوة ضد التحرش تويتر في محاولة للتنظيم وجمع المساعدات لشراء

١ https://www.youtube.com/watch?v=VZmdhwd3axw٢ https://www.facebook.com/opantish٣ https://twitter.com/OpAntiSH

١٠
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الاحتياجات الطبي555ة للناجي555ات من أحداث العن555ف الجنسي، باإلض555افة إلى تنظيم المتط555وعين/ات ونشر أرق555ام الخط555وط العاجلة
للمساعدة في التدخل لوقف الاعتداءات.

أعلنت المبادرة عبر حساباتها وصفحاتها الرقمي55ة تعلي55ق نش55اط ق55وات الت55دخل الخاص55ة به55ا في التظ55اهرات والفعالي55ات في نهاي55ة عام
، بسبب تضييق الخناق عليه55ا في أثن55اء عملي55ات الت55دخل، وتع55رض بعض أعض55ائها للقبض عليهم. بالرغم من ذلك حافظت٢٠١٣

المبادرة على تواجدها الافتراضي عبر منصات التواص55ل الاجتم55اعي وخاص55ة ص55فحتها على فيس55بوك، داعم55ة أي حراك للقض55اء على
التحرش متضامنة مع نضال النساء للحد من العنف الجنسي في الشارع المصري.

٢٠١٣

. وص55لت نس55بة مس55تخدمات٢٠١٢٪ في ٤٦ مقارنة بنس55بة ٢٠١٣٪ في ٤٣٫٥انخفضت نسبة مستخدمات الإنترنت لتصل إلى 
، حس555ب تقرير وزارة٢٠١١٪ في ص55عيد مصر٢٧٫٣٪ في الق55اهرة و١٥٫٩٪ مقاب55ل ٤٢الإن55ترنت في الدلتا في ه55ذا الع55ام إلى

الاتصالات في هذا العام. وتعكس تلك النسبة زيادة في عدد مستخدمات الإنترنت في الدلتا والصعيد عن الق55اهرة والإس55كندرية،
في حالة من اللامركزي55ة بعي55دا عن العواصم الBك55برى في اس55تخدام الإن55ترنت، مم55ا يفسر زيادة عدد المب55ادرات الرقمي55ة المنطلق55ة من
محافظات الدلتا والصعيد. وربما يرجع سبب كثافة استخدام النس55اء للإن55ترنت في الص55عيد والدلتا مقارن55ة بالق55اهرة والإس55كندرية إلى
تراجع فرص النساء في تلك المحافظات في المشاركة بحري55ة في الفعالي55ات والأحداث العام55ة ال55تي تدور على أرض الواق55ع، وتح55ول
الإنترنت إلى وسيلة لتعويض غياب المشاركة المادية والفعلية في الشارع والأماكن العامة. أما عن محافظات السويس وسيناء، فق555د
بلغت نسبة مستخدمات الإنترنت ستة بالمئة فقط بسبب الانقطاع المتواصل للإنترنت عن شمال سيناء، بالإضافة إلى الطبيعة المحافظة

للمحافظتين والتي قد تفرض قيود على كيفية استخدام النساء للإنترنت.

اعرتافات سيدة مزتوجة

“، هي مجموعة مغلقةConfessions of a Married Womanمجموعة اعترافات سيدة متزوجة أو كما ̈كتب اسمها باللغة الإنجليزية ”
من النساء فقط تكاد تكون الأولى من نوعها على منصات التواص55ل الاجتم55اعي في مصر باللغ55ة العربي55ة. المجموعة رغم اسمها فإنه55ا

ليست حصرية على النساء المتزوجات، بل يمكن للعازبات والمطلقات الانضمام لها.
بدأت المبادرة التي أسستها زينب العشري عندما تزوجت لتكتشف بعد زواجها كل المسكوت عنه في الزواج. بع55د أن ظنت أنه55ا
وحدها من تعاني من تلك المشكلات. شرعت زينب في حينها بالمشاركة مع مجموعة من الصديقات في إنش55اء تلك المجموعة بغ55رض
أن تتب555ادل النس555اء الدعم النفسي، وفي بعض الأحي555ان الدعم الم555ادي أيض555ا. اعتم555دت المجموعة في سياس555ة نشرها للمش555كلات

والاعترافات على المجهولية، بحيث تتمكن المشاركات من الحديث عن مشكلاتهن بحرية، دون حرج أو خوف.
مجموعة اعترافات سيدة متزوجة، كانت أول مساحة رقمية مكنت النساء المصريات من الحديث عن مش55كلاتهن الزوجي55ة والجنس55ية
بحرية دون الخوف من أحكام مسبقة، الأمر الذي كشف عن الBكث55ير من الحق55ائق الص55ادمة فيم55ا يخص العلاق55ات والمش55كلات
الزوجية في مصر. بدأت المجموعة كمساحة للنساء المتزوجات لمشاركة المش55كلات أو الاعتراف55ات المتعلق55ة بمؤسس55ة الزواج، إلا أن55ه

١١



موعة إلى مساحة آمنة لمشاركة النساء بعضهن البعض مخاوفهن بحري55ة بغض النظ55ر ومع الوقت ومع زيادة عدد العضوات تحولت المج
عن أعمارهن أو حالتهن الاجتماعي55ة. تمث55ل المش55كلات أو الإعتراف55ات المتعلق55ة بالجنس، العن55ف الزوجي والأم55ور المالي55ة النصيب

 ألف عضوة.١٨٨.٦ التي وصل عدد عضواتها حتى الآن إلى ما يزيد عن ١الأكبر من المنشورات والتفاعل على المجموعة
موعة ومن أجل إتاحة مساحة آمنة يمكن للنس55اء اعتمدت المجموعة بعض القواعد ضمن سياسة النشر لضمان الحفاظ على تماسك المج
فيها التحدث بحرية. فعملت المجموعة على حظ55ر أي نقاش55ات متعلق55ة بالدين والسياس55ة، بالإض55افة إلى حظ55ر أي تعلي55ق يحت55وي على

إساءة أو تنمر لأي عضوة.
أثارت مجموعة اعترافات سيدة متزوجة حفيظة بعض الرجال بسبب شعبية تلك المجموعة من النساء وطبيعة المعلومات المتداولة حتى

.٢وإن كانت م̈جه�لة، فاتهموا المجموعة بتحريض النساء على أزواجهن أو عائلاتهن ودفعهن للتمرد على ما أعتدن عليه

حملة صلحها في دماغك

، أطلقت عدد من المنظم55ات الحقوقي55ة والنس55وية حملة رقمي55ة٢٠١٣مع حلول الذكرى الس55نوية للاعت55داءات على النس55اء في نوفم55بر 
. وهدفت الحملة إلى مواجهة الأنماط السلبية والمفاهيم المغلوطة المرتبط555ة بالعنف الجنسي٣ دماغك“xموجهة للرجال بعنوان ”صلحها 

ضد النساء في مصر. اس55تخدمت الحملة عدة أدوات كان من أبرزه55ا اس55تخدام الرس55وم الكاريكاتيري55ة ونشرها على نط55اق واس55ع عن
طريق منصات التواصل الاجتماعي.

 دماغكxتصميمات حملة صلحها 
١ https://dailyfeed.dailynewsegypt.com/2016/08/01/scary-confessions-married-women٢ https://merip.org/2017/05/virtual-space-and-collective-action-in-egypt ٣ https://www.youtube.com/watch?v=_cOn6t9uL3w
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 للوصول إلى جمهورها المستهدف، بالإضافة إلى استخدام منصات التواص55ل الاجتم55اعي فيدماغكx#صلحهااستخدمت الحملة وسم 
الدعوة إلى عدد من الفعاليات الحية مثل الندوات وجلسات الحكي، وحملات توعية مجتمعي55ة في عشر محافظ55ات. اش55ترك في الحملة
العديد من المنظمات مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخريطة التحرش الجنسي، ونظرة للدراس55ات النس55وية، ومب55ادرة ض55د
التحرش، ومبادرة ثورة البنات، ومبادرة انتفاضة المرأة في الوطن العربي، وغيرها من المبادرات المعنية بمواجه55ة التح55رش والعن55ف

الجنسي ضد النساء، كما حظيت الحملة بتغطية إعلامية كبيرة على عدد من منصات الإعلام الرقمي.
 طابعا مختلفا وجديدا عن كافة الحملات الس55ابقة، إذ وجهت الخط55اب لأول مرة إلى الرجل بدلا مندماغكx#صلحهاحملت حملة 

مخاطبة المرأة أو المجتمع بشكل عام، بطريقة سهلة ومباشرة ومبسطة، وتن55اولت العديد من المواق55ف الحياتي55ة اليومي55ة في محاولة لتغي55ير
السلوك وتعديله لمواجهة العنف ضد النساء في المجال العام.

عملت الحملة أيضا على التوعية بالغموض الموجود في القانون المصري المتعلق بمكافحة العنف ضد النس55اء والنص55وص غير المنص55فة في
تعريف أن55واع العن55ف الجنسي ض55د النس55اء في مصر. الأمر الذي ي55ؤدي في نهاي55ة المط55اف إلى أحكام قض55ائية هزيلة لتلك الج55رائم،

.١واستعانت الحملة في التوعية بتلك النقاط بمنصات التواصل الاجتماعي لتوضيح القصور في نصوص القانون المصري

 دماغكxتصميمات حملة صلحها 

٢٠١٤

، حين٢٠١٤ عدة حوادث مروعة ارتبطت بالعنف ضد النساء في الأم55اكن العام55ة، إحداها كانت في م55ارس ٢٠١٤شهد العام 
تعرضت إحدى الطالبات بجامعة القاهرة إلى تحرش جماعي من الطلبة الذين تعقبوها والتفوا حولها محاولين الاعت55داء عليه55ا وتجريدها
١ https://www.youtube.com/watch?v=fZviFXgxAoE

١٣
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من ملابسها. وث̈قت هذه الواقعة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلق بع55دها رئيس الجامع55ة حينه55ا د. جابر نص55ار بأن
ملابس الطالبة الجامعية هي ما تسببت في إثارة الشباب ودفعهم للتحرش بها!

أعقب تلك الحادثة بعدة أشهر مجموعة من حوادث الاعتداء الجنسي في ميدان التحرير أثن55اء الاحتف55ال بتنصيب الرئيس المصري في
. وتناقلت وقتها عدة فيديوهات انتشرت على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي اعت55داءات جماعي55ة على عدد من النس55اء٢٠١٤يونيو 

بميدان التحرير، الأمر الذي وصل إلى تمزيق ملابسهن بالكامل واغتصاب عدد منهن وإلقاء المي55اه الس55اخنة عليهن، وإحداث حروق
وإصابات بالغة بهن.

حازت هذه الوقائع على النصيب الأكبر من الاهتمام بسبب عنف المشاهد ال55تي تناقلته55ا منص55ات الاجتم55اعي وال55تي احت55وت على
فيديو لسيدة مغطاة بالدماء بعد تعريتها بالكامل في ميدان التحرير والاعتداء عليها، بالإض55افة إلى طبيع55ة الح55دث الذي وقعت خلاله

تلك الاعتداءات في غياب تام لأي تواجد أو حماية أمنية.
على إثر ذلك تناقلت وسائل الإعلام المحلية توجيه55ات الرئيس الجديد ل55وزير داخليت55ه بضرورة التص55دي ومواجه55ة ظ55اهرة التح55رش
الجنسي ضد النساء بعد قيامه بزيارة إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية في المستشفى التي احتج55زت به55ا للعلاج. بع55د شهر من ه55ذه

 متهمين في تلك الح55وادث، وعلى اثنين آخرين بالس55جن لم55دة٧الواقعة، أصدرت المحكمة القضائية أحكاما بالسجن مدى الحي55اة على 
.١ عام�ا٢٠

توقف

، أطلقت المصورة إيم55ان هلال مشروع توق55ف عن الم55رأة المصرية والتح55رش الجنسي في الش55ارع المصري بع55د٢٠١٤في أغسطس 
. تضمن المشروع لقطات مصورة من الشارع المصري، وقصص مص55ورة لمجموعة من النس55اء يعرض55ن تج55اربهن الشخص55ية،٢٠١١

بالإضافة إلى وقائع تحرش مسجلة رقميا.
في ذلك الوقت ورغم إرتفاع وتيرة العنف ضد النساء في الشارع المصري، رفضت عدة صحف مصرية المشاركة في المشروع، وبع555د

٢أن وافقت إحدى الصحف العالمية على نشر هذه القصص رقميا على إحدى منصاتها، نشرته إيمان على منصتها الخاصة بها.

٢٠١٥

 عاما سعيدا للإنترنت السعيد، فقد شهد هذا العام بداية حجب العديد من مواقع الإنترنت الإخبارية، وكان ذلك٢٠١٥لم يكن عام 
. شهد هذا العام تقديم أول اقتراح يتعلق بجرائم الإنترنت في قانون مكافح55ة الإره55اب والذي٢٠١١الحجب هو الأول من نوعه منذ 

. تزامن ذلك م55ع القبض على٢٠١٥احتوى الBكثير من مواد تقييد النشر على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي و̂أق55ر في أغس55طس 
العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بسبب منشورات أو مواد مصورة أثارت الجدل. أدى ذلك إلى تراج55ع ترتيب

.٢٠١٥ لعام ١٠٠/١٦٧ مركزا عن العام السابق في مؤشر تنمية الاتصالات لتأتي في الترتيب ١١مصر 

١ https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28329064٢ http://emanhelal.22slides.com/just-stop-egypt
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، ̂ألقي القبض على راقصتين ص55ورتا مق55اطع راقص55ة لهن ونشراتها على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي، على إثر٢٠١٥في أغسطس 
تقديم عدد من المحامين العديد من البلاغات ضدهم بتهمة التحريض على نشر الفسق والإباحية بغرض انتهاك قيم الأسرة المصرية.

بالرغم من التضييق على منص55ات التواص5ل الاجتم5اعي وزيادة التهديد بالتعرض للمس55اءلة القض55ائية بسبب المحت5وى المنش55ور، والذي
انعكس على تعليق العديد من المبادرات نشاطها على الأرض وعلى منصات التواص5ل الاجتم5اعي خاص5ة بع5د إق5رار ق5انون الج5رائم

الإلBكترونية، إلا أن ذلك لم يعطل خروج بعض المبادرات النسوية للنور على منصات التواصل الاجتماعي.

فيمي هب

Femiمبادرة فيمي هب أو كما ̈كتب اسمها باللغة الإنجليزية ”  Hubهي مبادرة رقمية أسستها مجموعة مغلقة مخصصة للفتي5ات فق5ط “
على فيسبوك، تعمل على دعم الفتيات المغتربات القادمات إلى القاهرة لأول مرة من المحافظات، بهدف مساعدتهن في الاس55تقلال

عن عائلاتهن، وفي العمل والدراسة.

عملت المبادرة على التشبيك مع العديد من المبادرات والناشطات لدعم الفتيات من خارج القاهرة، كما وضعت المبادرة على عاتقها
تحذير الفتيات حديثات العهد بالاستقلال أو اللاتي مازلن في طريق سعيهن من تعرضهن للنصب والاستغلال. تعمل المب55ادرة أيض55ا
على مش55اركة ف5رص العم5ل والمنح تدريبي5ة م5ع عض5وات المجموعة، كما تعم5ل على توف5ير قاعدة بيانات تضم جه5ات العم5ل الآمن5ة

للفتيات في القاهرة.
بع55د عامين من التأسيس، أعادة المب55ادرة تعري55ف نفسها لتص55بح مجموعة جامع55ة لدعم المس55تقلات بدون أي تحÐيز جغ55رافي في محاولة
لتوفير مجتمع داعم وآمن للفتيات المستقلات، ومساحة لتبادل المعلومات والخÐبرات حول السكن، وتوفير دعم نفسي وبناء قدرات

الفتيات المستقلات، بالتشبيك مع المؤسسات التي تقدم دعم للنساء على المستوى النفسي والاقتصادي والقانوني.
اعتنت فيمي هب لأول مرة بالشق الاقتصادي المؤثر على استقلالية الفتيات والنساء وعملت عض55وات المجموعة على عدة مب5ادرات

تضامنية للعمل على بناء قدرة العضوات وتأهيلهن ليتمكن من تحقيق استقلالهن المادي!

١٥
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 عملت من خلاله55ا على نشر تج55ارب بعض عض55وات١بالإضافة إلى ذلك أنش55أت المجموعة المغلق55ة ص55فحة اجتماعي55ة أخرى مفتوحة
موعة في الاستقلال والصعوبات والمشكلات ال55تي واجهتهن. كما عملت المجموعة على نشر دلي55ل للمس55تقلات حديثا أو الس55اعيات المج
للاس55تقلال، بحيث يحت55وي على أهم الأس55ئلة أو المش55كلات ال55تي يمكن أن ت55واجههن. على سبيل المث55ال يحت55وي ه55ذا الدليل عل
الإُجراءات القانوني55ة ال55تي يمكن اتخاذه55ا في حالة تعرضهن للعن55ف الأسري من جانب العائلة بسبب ق55رار الاس55تقلال، أو في حالة

رغبتهن للسفر للخارج وحدهن أو محاولة استخراج وثيقة سفر.

٢٠١٦

.٢٪ من الذكور٣٧٪ من عدد الإناث مقارنة بنسبة ٣١بلغت نسبة النساء المستخدمات للإنترنت في هذا العام 
Worldفي هذا العام قالت منظمة   Wide  Web  foundation٤٥ في تقريرها الصادر عن الحقوق الرقمية للنس55اء في مصر أن ٣٪

٪ من الرجال يمكنهن الول55وج إلى ش55بكة الإن55ترنت. كما مثلت نس55بة النس55اء اللاتي٨٧فق55ط من النس55اء في الق55اهرة مقارن55ة بنس55بة 
٪، بينم55ا مثلت نس55بة النس55اء الق55ادرات على٧يستخدمن الإنترنت من أجل البحث عن المعلومات الهامة التي تخص الحقوق الرقمية 

٪ فقط.١الوصول إلى الخدمات الرقمية المالية 
أكدت المنظمة في تقريرها على غياب أي سياسات عامة يمكن ترويجها عبر الإنترنت من أجل التوعية بالص55حة الجنس55ية والإنجابي55ة،
على الرغم من وجود بعض المبادرات من جانب منظمات المجتمع المدني إلا أنه55ا لا تزال على نط55اق بالغ الض55يق. واض55اف التقرير
إلى شيوع التح55رش الجنسي ض5د النس55اء عبر الإن5ترنت، م5ع نقص المه5ارات الشرطية والقض55ائية للتعام5ل م5ع مث5ل تلك البلاغات،

ونتيجة لذلك مارست النساء الرقابة الذاتية على ممارستهن الرقمية.
، إلى غي55اب حري55ة الإن55ترنت في ه55ذا الع55ام، كما علق على حجب خدمات٤أش55ار تقرير حري55ة الإن55ترنت الص55ادر عن فريدوم ه55اوس

الاتصال الصوتية، وفرض الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي.
 ، ص55در حكم بالس55جن لم55دة ثلاث س55نوات على الش55اعرة فاطم55ة ناعوت بتهم55ة ازدراء الأديان بسبب منش55ور على٢٠١٦في ين55اير 

، ألقت الشرطة المصرية٢٠١٦، انتقدت فيه تقليد ذبح الخراف في عيد الأضحى. في نفس الع55ام أيض55ا في م55ايو ٢٠١٤فيسبوك في 
القبض على عابرة جنسيا بتهمة الدعارة، من خلال تتبع حسابها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويكي جندر

 وهي منص55ة رقمي55ة قائم55ة على٥ من المبادرات الرقمية، ففي ديسمبر من ذلك العام إنطلقت مب55ادرة ويكي جن55در٢٠١٦لم يخل العام 
المساهمات الفردية التطوعية للبحث والكتابة في قضايا النساء والقضايا النسوية باللغة العربية.

١ https://www.facebook.com/Femi-Hub-780813025375003/٢ https://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf ٣ http://webfoundation.org/docs/2016/09/WF_GR_Egypt.pdf ٤ https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-net/2016#footnote26_9u0ipaq ٥ https://genderiyya.xyz/wiki/الصفحة_الرئيسية
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إنطلقت المبادرة بدعم من معهد جوتة ومؤسسة أضف، حيث تولى الأول تقديم الدعم المالي والثاني55ة الدعم التق55ني. عملت منص55ة
ويكي جندر على إثراء الإنتاج المع55رفي الخ55اص بالقض55ايا النس55وية، وأرش55فة المحت55وى المكت55وب والم55رئي والمس55موع الذي يخص تلك
القضايا مع ترجمة الأوراق البحثية الخاص55ة بالقض55ايا النس55وية إلى العربي55ة من أجل إنت55اج بني55ة معرفي55ة تراكمي55ة ح55ول قض55ايا الن55وع

الاجتماعي عن طريق العمل التشاركي.
اهتمت المبادرة بتنظيم عدد من الفعاليات لتعريف المهتمين والمهتمات بقضايا الجندر والنسوية على المبادرة الرقمي55ة وتوف55ير الت55دريب
اللازم لBكيفية إستخدام المنصة الرقمي55ة وإض55افة وتحرير محت55وى عليه55ا. كما عملت المب55ادرة على رص55د وتوثي55ق المب55ادرات والمجموعات
المهتمة بقضايا النوع الاجتم55اعي والقض55ايا النس55وية، بالإض55افة لتش55جيع وتحف55يز النق55اش والتفاعل م55ع محت55وى المنص55ة على مختل55ف

المنصات الأخري.
أنشئت المبادرة مجموعة مغلقة تشاركية على فيس55بوك لتسهيل التواص55ل بين المح55ررات في ال55ويكي جن55در والمهتمين والمهتم55ات بقض55ايا

 مفتوحة لنشر محتوى وفعالي55ات المب55ادرة،١الجندر والنسوية ومشاركة تطور المشروع وفعاليته معهم، بالإضافة إلى إنشاء صفحة عامة
بالإضافة إلى حسابين على منصة تويتر وإنستجرام.

من أهم المشاركات والمؤسسات في عمل المبادرة فرح برقاوي، آية هشام، علا أبو شلاشل، خلود بيدق، حبيب55ة منتصر وأخريات.
هدفت القائمات على هذه المبادرة إلى إنشاء ما يشبه قاموس رقمي جماعي، يعمل على مشاركة المعرفة ونشرها بطريقة مجاني55ة وباللغ55ة

العربية، بالإضافة إلى فتح النقاش في الموضوعات الملحة والهامة المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والنسوية.

٢٠١٧

، حيث يعتم55د ال55ترتيب٢٠١٦ في عام ٣٧ بدلا من المركز ٣٢ إلى المركز ٢٠١٧تراجع ترتيب مصر في حرية الإنترنت في الع55ام 
. في ذلك الع55ام ̈حجب المزيد من المواق55ع٢على مقياس من صفر )الأقل حرية( إلى مئة )الأكثر حرية(، حسب تقرير فريدوم هاوس

 موقع إلBكتروني. في ذات٤٣٤ موقع إلBكتروني، ليصبح إجمالي المواقع المحجوبة بنهاية العام ١٠٠الإلBكترونية التي وصل عددها إلى 
العام اقترح عدد من المشرعين ونواب البرلمان وضع قيود على إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وف55رض رس55وم شهرية
على مس55تخدمي ه55ذه المواق55ع تدفع إلى خزين55ة الدولة. كما شهدت أس55عار اش55تراكات الإن55ترنت زيادة كب55يرة، مم55ا أثر على أعداد

المستخدمين التي شهدت تراجعا.
، نشرت الأستاذة الجامعية منى البرنس مقطع فيديو لها وهي ترقص على حسابها الشخصي بفيس55بوك، لتب55دأ بع55دها٢٠١٧في إبريل 

 شهرا من١٤عاصفة من الهجوم والتهكم عليه55ا. وكرد فع55ل من الجامع55ة، أحالته55ا إدارة الجامع55ة للجن55ة للتحقي55ق وال55تي ق55ررت بع55د 
التحقيقات فصل الأستاذة الجامعية من وظيفتها الأكاديمية بالجامعة.

في يوليو من نفس العام، اخت̈رقت جميع الحس55ابات الشخص55ية للناش55طة علا شهبة، بع55د تلقيه55ا رس55الة من شركة خدمات الإن55ترنت
ل بع55دها ه55ذا فودافون بأن شريحة هاتفها ع̈طلت، ليستلم شخص آخر بدلا عنها وبدون علمها الشريحة البديلة من مق55ر فوداف55ون. عط�55
الشخص وألغى كل الحسابات الرقمية الشخصية والبريد الإلBكتروني الخاص بها، وفصل أي تواصل بينها وبين العالم الافتراضي لع55دة
١ https://www.facebook.com/WikiGenderAr٢ https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-net/2017
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أيام قبل أن تتمكن من استعادة هويتها الرقمية مرة أخرى. شهبة اتهمت شركة فودافون في هذا الوقت بالتواطؤ والمساعدة في اختراق
حساباتها الرقمية بعد تسليم شريحتها البديلة لشخص آخر، وهو ما يخالف القانون.

، ق̈بض على الناشطة النسوية والحقوقية سارة حجازي، بع55د حض55ورها حف55ل لفرق55ة مشروع ليلى ورفعه55ا لعلم فخ55ر٢٠١٧في سبتمبر 
المثلية. استطاعت قوات الأمن وقتها الوصول إلى سارة حجازي وإلقاء القبض عليها عن طري55ق منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي بع55د

.١نشر صورتها أثناء الحفل
في نفس الشهر، تعرض55ت الناش55طة السياس55ية إسراء عب55د الفت55اح إلى عملي55ات اختراق لحس55اباتها الخاص55ة على منص55ات التواص55ل
الاجتماعي. وسربت واحدة من صفحات فيسبوك تدعى ”كن إيجابي“ عدد من الصور الشخصية لها بدون غطاء الرأس، بالإضافة
إلى تسريب عدد من محادثتها على البريد والمكالمات الهاتفية ونشرها عبر الإنترنت، وسط اتهامات له55ا بالخيان55ة ومح55اولات للتشهير به55ا

وبحياتها الخاصة على الإنترنت.

حملة أول محاولة تحرش كان عمري

،#أول_محاوله_تح55رش_كان_عم55ريمع زيادة وقائع التحرش الجنسي يوميا، وخاص55ة بالأطف55ال، أطلقت عدد من النس55ويات وسم 
للتدوين عبره عن تاريخهم مع التحرش الجنسي ردا على بعض الادعاءات بأن التحرش في مصر ظاهرة جديدة، أو أنه مقص55ور على

نساء أو فئات بعينها.
تفاعل المئات مع الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشرت عن55ه العديد من المواق55ع الإخباري55ة والص55حفية وبدأ في الت55دوين
عليه شباب تعرضوا للتحرش الجنسي وهم أطفال. كما شارك أيضا في التدوين على الوسم بعض من الم55ؤثرات والشخص55يات الشهيرة
مثل الصحفية ومقدمة البرامج ياسمين الخطيب، ونجمة »ستار أراب أيدول« إيناس عز الدين، من خلال رواية قص55ص أول تح55رش
جنسى بهن. ونظرا لشعبية الوسم التي امتدت إلى بقية الدول الناطقة بالعربي55ة، بدأت العديد من النس55اء الت55دوين عبر ه55ذا الوسم من

ليبيا والسودان والأردن وتونس ولبنان ليروين قصص التحرش الأولى بهن.
تعرض الوسم بسبب التفاعل الذي ُجرى علي55ه للهج55وم من مجموعة من الحس55ابات أغلبه55ا من الذكور في محاولة للتش55كيك في ص55دق

الروايات أو واقعيتها، في حين زعم البعض الآخر أن سبب كل هذا هو البعد عن الدين.

حق يوسف

 أكت55وبر بص55حبة أص55دقائه،٦ عاما في محيط ميدان الحصري بمدين55ة ١٣، تواجد يوسف العربي البالغ من العمر ٢٠١٧ مايو ١٨في 
 أكتوبر التخصصي أن هناك رصاصة مستقرة في جذع٦وفجأة سقط مغشيا عليه، لتكتشف والدته وأصدقائه بعد نقله إلى مستشفى 

 مايو.٢٩ يوما حتى توفي يوم ١٢المخ. قضى يوسف في الغيبوبة 
كشفت تحريات الشرطة إلى أن سبب الوفاة هو تعرضه لرصاصة ناتجة عن إطلاق الرص555اص في أحد الأعراس، إلا أن الشرطة لم

 من أجل ضبط الجناة#حق_يوسفتتمكن من ضبط المتهمين بسبب نفوذ عائلاتهم. أطلقت مروة قناوي منذ لحظة وفاة نجلها وسم 
١ https://www.hrw.org/news/2017/10/06/egypt-mass-arrests-amid-lgbt-media-blackout
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وتقديمهم للعدالة دون استثناءات. واصلت مروة قناوي خلال عامين من حملتها والتي تطورت من تظاهر بشكل فردي أم55ام مجلس
ال5555وزراء، إلى لق5555اءات إعلامي5555ة، ورس5555ائل عام5555ة إلى وزارة الداخلي5555ة ورئيس ال5555وزراء. إلى جانب ذلك أطلقت مروة حملة

 من أجل تفادي تكرار مثل تلك الحوادث.#لا_لضرب_النار_في_المناسبات
 وبعد عدة شهور من وفاة يوسف ح̈كم غيابيا على المتهمين بالسجن لس55بع س55نوات بتهم القت55ل الخط55أ وحي55ازة س55لاح٢٠١٨في مايو 

بدون ترخيص. استمرت مروة قناوي في حملتها من أجل ضبط وإحضار المتهمين، وتلقت أثن55اء ذلك العديد من رس55ائل التهديد من
أسر المتهمين من أجل وقف حملتها ووقف المطالبة بتسليم الجناة. بعدما استنفذت مروة قناوي كل محاولات الضغط لتسليم الجن55اة،

بدأت إضرابا عن الطعام حتى تسليم الجناة.
خلال كل ه55ذه الم55دة لم يص55در أي تعلي55ق رسمي يخص تس55ليم الجن55اة إلا
طلب إحاط55ة عاجل تق55دمت ب55ه النائب55ة أنيس55ة حس55ونة ل55وزير الداخلي55ة عن
الموضوع ورسالة وجهها النائب محمد فؤاد ل55وزير الداخلي55ة. استمرت مروة في
إضرابها عن الطعام، ومن خلال الوسم الخاص بالحملة بدأت مروة في تلقي
الدعم الشعبي والعام على صفحات التواصل الاجتماعي، كما تض55امن معه55ا

 يوم555ا من٤٥العديدين واضربوا عن الطع555ام بش555كل مت555والي معه555ا. بع555د 
الإضراب عن الطعام أنهت مروة قناوي إضرابها بع55د الإعلان وأخطاره55ا

بتسليم المتهمين الرئيسيين أنفسهم للنيابة.
استطاعت  مروة أيض55ا ومن خلال مب55ادرة لا لضرب الن55ار في المناس55بات
بالب555دء في مب555ادرة اجتماعي555ة من أجل وق555ف تلك الع555ادة القاتلة، حيث
طبعت العديد من الBكراس55ات بص55ورة يوس55ف تحت اسم ”كراس55ة يوس55ف“
مع جملة سيرتك أطول من عم55رك، ووزعته55ا في الم55دارس م55ع تق55ديم ورش

توعية حول ضرر هذه العادة.

الطبيب المتحرش م ف

،#المتح55رش_م_ف، وبع55د أرب55ع س55نوات من إطلاق وسم ٢٠١٧بدأ التدوين ضد الطبيب مايكل فهمي بالأحرف الأولي في عام 
 فتي55ات قاصرات بع55د اس55تدراجهم. ورغم حساس55ية تن55اول أي موض55وعات ش55ائكة٦ بهت55ك عرض ٢٠٢١أدين مايكل فهمي في 

تتعلق بالشأن المسيحي علنا عبر صفحات التواص5ل الاجتم5اعي، إلا أن ه5ذا لم يوق5ف حملة من التض5امن والت5دوين عن ُجرائم ذلك
الطبيب.

، حينم55ا بدأ عدد من المس55تخدمين في تداول منش55ور تح55ذيري من مايكل فهمى، وظه55ر اسمه٢٠١٧بدأت الحملة علن55ا في أكت55وبر 
بالكامل في تلك التدوينات، إلا أن الأمر تطور إلى وسم يشير له بالأحرف الأولى فقط لاحق5ا، تجنب5ا للملاحق5ة القانوني55ة بع55دما بدأ

١٩

تصميم غلاف كراسة يوسف



في التق55دم ببلاغات بالس55ب والق55ذف ض55د كل من يذكر اسمه مقرونا بتلك الاتهام55ات على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي. أدين
 وحكم عليه بالسجن المؤبد.٢٠٢١مايكل فهمي في 

ا! oأنا أيض

 أكت55وبر من ذلك الع55ام، نشرت الممثلة الأميركي55ة إليس55ا ميلان55و لأول مرة عن التح55رش الجنسي داخل هولي55ود على خلفي55ة١٥في 
اتهامات بالتحرش الجنسي ضد هارڤي واينستين. دعت ميلانو في تدوينتها كل النساء عبر حس55ابها من إعادة نشر التغريدة تحت وسم

#metoo لاقت دعوة ميلانو وعدة ممثلات أخريات صدى واسعا وبدأت النساء في التغريد بوقائع التحرش الجنسي اللاتي تعرضن .
لها.

مصر لم تكن استثناء، حيث بدأت العديد من النس55اء المصريات من إلق55اء الض55وء ورواي55ة تفاص55يل مروعة ح55ول وق55ائع التح55رش
االجنسي ضدهن مستخدمات نفس الوسم باللغة الإنجليزية أو العربي55ة، س55واء وسم  . س55اهمت تلك الحملة في بدء#أنا_كمان أو #أنا55Bأيض�

نقاش حقيقي على منصات التواصل الاجتماعي حول التحرش وأسبابه ودوافعه وكيفي55ة التص55دي له خارج الأط55ر التقليدي55ة ال55تي
عادة ما تلقي عبء التحرش الجنسي على عاتق النساء بوصفهن المتهمات.

تراوحت النقاشات بين الحدة والهدوء، وطرحت العديد من الأسئلة الجادة ح5ول ظ5اهرة التح5رش الجنسي، والف5رق بين التح5رش
والملاطفة ومعنى الجنس الرضائي ومتى يتحول لتحرش أو اغتصاب. كل هذه الأسئلة لم يجرؤ المجتمع المصري على طرحها ومناقشتها
خارج الأط55ر التقليدي55ة الثقافي55ة والديني55ة من قب55ل. كما س55اعدت الحملة في بدء حملات جانبي55ة أخرى حيث شجعت العديد من ضحايا

التحرش الجنسي في نشر شهادتهن سواء بشكل مجهل أو علني، عبر وسائل اتصال رقمية مغلقة أو مفتوحة.

خادم متحرش

ا هو أحد توابع أو إلهامات حملة #خادم_متحرشيمكننا القول أن وسم  ، ال55تي فتحت الب55اب للح55ديث عن م55ا اعت55اد الن55اس#أناBأيض�
عن تجنب الحديث عنه، مثل التحرش داخل دور العبادة وعلى يد رجال الدين.

، التي تعرضت للتح55رش في طفولته55ا على يد أحد خدام الBكنيس55ة، بع55د أن١بدأ الوسم في أكتوبر من ذلك العام على يد ناردين ناجى
التقت صدفة بأحد الفتيات التي أخبرتها بالتعرض للتحرش على يد نفس الخادم. من هذه اللحظ55ة بدأت ناردين في الكتاب55ة على ه55ذا
الوسم، وصممت استمارة بها أس55ئلة تخص التح55رش داخل دور العب55ادة المس55يحية نشرتها وطلبت من الفتي55ات الإجاب55ة عليه55ا، لتتلقى

 رسالة من فتيات ضحايا للتحرش الجنسي على يد رجال دين مسيحي.٩٦بعدها ناردين أكثر من 
ضمن هذا الوسم أيضا ُجرت مشاركة ونشر العديد من حوادث التح55رش الجنسي الخاص55ة بالطبيب مايكل فهمي، والذي ̂أدين فيم55ا

 نفس الوسم لفض5ح التح5رش الجنسي الذي تعرض5ت له على يد قس٢٠١٨. كما اس55تخدمت س55الي زخارى في عام ٢٠٢١بعد في 
مصري في الBكنيسة القبطية بفلوريدا. سالي أيضا أوضحت أن هذا القس ن̈قل إلى مصر ور̈قي، وواصل عمله رغم حوادث وبلاغات

١ https://almanassa.com/ar/story/14735
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 بدء التحقي55ق م55ع القس نتيجة الحملة والض55غط الذي مارس55ته س55الي عبر نشر تفاص55يل ووق55ائع٢٠١٩التحرش الجنسي ض55ده. وفي 
êد.٢٠٢٠التحرش الجنسي وتفادي الBكنيسة معاقبته. وفي عام   ع̈زل القس وُج̈ر�

 حي55ا ويتفاعل علي55ه ويدون ب55ه ح55تى ه55ذه اللحظ55ة م55ع كل وق55ائع تح55رش جديدة داخل دور العب55ادة#خادم_متحرشمازال وسم 
الBكنسية.

٢٠١٨

٪ من٤١٫٣٪ من عدد السكان، وبلغت نسبة مستخدمات الإنترنت ٥٠ وصلت إجمالي نسبة المستخدمين للإنترنت ٢٠١٨في عام 
. كما بلغت نس55بة المس55تخدمات١٪ من إجم55الي عدد الرجال٥٢٫٤إجمالي عدد النساء مقارنة بنسبة المستخدمين الذكور التي وصلت 

٪.٤٠ من إجمالي المستخدمين الفاعلين، وعلى موقع إنستجرام بلغت نسبة النساء المستخدمات ٢٪٣٧لفيسبوك 
 موق55ع، كما اق55ترح البرلم55ان س55ن ق55وانين جديدة تتعلق٥٠٠في ذلك العام أيضا، ارتفع عدد المواقع الإلBكترونية المحجوبة ليص55ل إلى 

بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مراقبة المواقع الإلBكترونية، وتجريم نشر الأخبار الكاذبة.
، أقر البرلمان قانون الجرائم الإلBكترونية الذي وض55ع إط55ار ق55انوني لحجب المواق55ع الإلBكتروني55ة ال55تي تمث55ل تهديدا٢٠١٨في أغسطس 

للأمن الوطنى، كما يتعرض الأفراد الزائرين لهذه المواقع المحجوبة إلى الحكم عليهم بالسجن لمدة عام بحد أقصى، وق55د يواجه مص55ممى
المواقع الإلBكترونية المحجوبة وم55ديريها الس55جن عامين بح55د أقصى. كما يتعين على مق55دمي خدم55ة الإن55ترنت اس55تخراج تاريخ التص55فح

للمستخدمين وإتاحته للأجهزة الأمنية في حال طلبه.
في هذا الع55ام أيض55ا واف55ق البرلم55ان على ثلاث55ة مس55ودات ق55وانين تتعلق بتنظيم الإعلام بم55ا يش55مل الإعلام الرقمى، بحيث ألزم مواق55ع
الأخبار بالحصول على رخصة لمزاولة عملها في مصر، كما اعتبر القانون المدونات والحسابات الشخص55ية ش55كلا من أش55كال الوس55ائل
الإعلامية والذي يمكن أن يضعها تحت طائلة القانون بتهمة نشر الأخبار الكاذبة ويمكن أن يتعرض أصحابهم للغرامة، أو الس55جن أو

.٣إلغاء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى
، استخدمت أم55ل فتحى حس55ابها على فيس55بوك لتحكي عن التح55رش الذي تعرض55ت له على يد رجل أمن في البن55ك٢٠١٨في مايو 

وسائق تاكسى في نفس اليوم وفشل الحكومة في حماية النساء في الأماكن العامة. انتشر الفيديو الذي بثته أمل على نطاق واسع في
 ي55وم وأخلي١٦١مختلف المنصات وعلى المواقع الإلBكترونية، ليقبض عليها بعد نشر الفيديو بأيام. قضت أمل في الحبس الاحتياطي 

 أل55ف٢٠ آلاف جنيه. وبع55د ي55ومين من إخلاء سبيلها حكم عليه55ا بع55امين سجن وغرام55ة ١٠سبيلها على ذمة القضية بكفالة قدرها 
 أيدت محكم55ة٢٠٢٢ ين55اير ١٢جنيه بتهمة إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. تق55دمت أم55ل بطلب لنقض الحكم، وفي 

النقض حبسها لمدة عام بسبب إساءتها لمؤسسات الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في نفس العام وبعد شهرين من إلقاء القبض على أم55ل فتحى وحبسها بسبب تعرضها للتح55رش الجنسي في الش55ارع وإلقائه55ا اللوم على
تقاعس الحكوم55ة وأجه55زة الدولة في توف55ير ش55وارع آمن55ة للنس55اء، بثت م55نى الم55ذبوح –س55ائحة لبناني55ة كانت ضحية أخرى من ضحايا
١ https://www.statista.com/statistics/733570/egypt-internet-penetration-countries-gender/٢ https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2018-egypt-january-2018٣ https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-net/2018
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التحرش الجنسي في الشارع المصري– في55ديو حي على منص55ة فيس55بوك تروي في55ه تجربته55ا عن تعرضها للتح55رش الجنسي من55ذ لحظ55ة
٨وصولها مصر والسرقة وغياب الخدمات العامة. ألقي القبض على منى الم55ذبوح، وأحيلت للمحكم55ة ال55تي أدانته55ا وعاقبته55ا بالس55جن 

سنوات بتهمة إشاعة أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بالمجتمع وإش55اعة الفج55ور.ر̈ح�لت م55نى الم55ذبوح
من مصر بعد أن خفضت المحكمة عقوبتها إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

حق دياال عادل السيوي

 نشرت سماح عب55د العزيز لأول مرة على ص55فحتها الشخص55ية عن مش55كلتها م55ع والد ابنته55ا الرافض للاعتراف بابنت55ه٢٠١٨في يناير 
 حملات على منصات التواصل الاجتماعي، دفع قضية نسب#حق_ديالاديالا. استطاعت سماح عن طريق التدوين باستخدام وسم 

ابنته55ا إلى والدها إلى الن55ور، حيث تفاعل معه55ا العديدين وتلقت الدعم والتش55جيع من العديد من المنظم55ات الحقوقي55ة والنس55وية في
مصر.

تبدأ القصة من عقد زواج عرفي بين سماح وعادل السيوي والد الطفلة، والذي رفض الاعتراف بها عند ولادتها، وبالتالى لم تتمكن
من تسجيلها، وعندما لجأت سماح إلى القضاء في المرة الأولى قبل إطلاقها لهذا الوسم ر̈فضت القضية في محكمة الأسرة أول درجة.
كانت سماح قد تعرضت للتهديد والابتزاز بسبب شهرة والد ابنتها وعلاقاته الاجتماعية الواسعة، بالإضافة إلى طبيعة مشكلتها وقضيتها
التي تستنكر لج55وء النس55اء إلى الزواج الع55رفي، وتلقى عليهن باللوم دائم55ا. بع55د إطلاق الوسم تلقت سماح وطفلته55ا الBكث55ير من المس55اندة
وبدأت حملات لمناصرتها على منصات التواصل الاجتماعي، كما تولت مؤسسة المرأة الجديدة الجانب القانوني لدعم ح55ق الابن55ة في

.٢٠١٩النسب والذي أثبتته محكمة الأسرة لاحقا في حكم نهائى لها في عام 

كالم في الجنس

Theتأسس55ت مجموعة كلام في الجنس أو كما ̈كتب اسمها باللغ55ة الإنجليزي55ة ”  Sex  Talk كمجموعة مغلق55ة على٢٠١٨“ في ين55اير 
. تعرف المجموعة نفسها على أنها مجموعة مغلق55ة مختص55ة بمناقش55ة كل م55ا يتعلق بالجنس55انية باللغ55ة العربي55ة، أو باللغ55ة الأص55لية١فيسبوك

للمحتوى مع نشر ترجمة له. طرحت المجموعة رؤية تقدمية في تعريفها للعلاقات الجنسية، حيث ضمت المفه55وم الأوس55ع للممارس55ات
الجنسية كالجنس الرضائي ودون النظر للنوع.

أسس55ت المب55ادرة الباحث55ة والناش55طة النس55وية فاطم55ة إبراهيم، وجاءت فكرة تص55ميمها له55ذه المجموعة بسبب غي55اب أي مجموعات أو
مبادرات على الإنترنت تتحدث عن الجنس بشكل علمي ومرتبط بحقوق المرأة واحتياجاتها الجنس55ية خارج أط55ر الع55ادات والتقالي55د

.٢والدين
سياسة المجموعة المغلقة عمدت إلى قبول عضوية النس55اء أو من تع55رف نفسها على أنه55ا أنثى، ح55تى بل55غ عدد العض55وات عدة مئ55ات.
بعدها أصبحت المجموعة أقل في قبول طلبات الانض55مام حرص55ا على خصوص55ية النس55اء داخل المجموعة م55ع زيادة عدد العض55وات،

١ https://www.facebook.com/groups/151806665620267 
٢ https://whatwomenwant-mag.com/the-sex-talk-بالعربي-your-guide-to-sexual-health/ 
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 بالإض55افة إلى١ولإتاحة المعلومات باللغة العربية والنقاش حول الجنس وموض55وعاته أنشئت ص55فحة عام55ة بنفس الاسم على فيس55بوك
.٢حساب على إنستجرام

ناقش55ت الص55فحة والمجموعة العديد من الموض55وعات الش55ائكة المتعلق55ة بالجنس، كالأمراض المنقولة جنس55يا، ووس55ائل من55ع الحم55ل،
وتصحيح المعلومات الشائعة حول غش55اء البكارة، والفحص الذاتى للحماي55ة من سرطان الث55دى، والدورة الشهرية، والخت55ان وأضراره

الطبية، بالإضافة إلى الهوية الجنسية وكيفية حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية وتقديم ثقافة جنسية مناسبة لهم.
بسبب المحتوى الجريء والعلني للمبادرة على حساباتها العامة، تعرضت صفحة وحسابات المجموعة على منصات التواصل الاجتم55اعي
للعديد من النقد والهجوم، بالإضافة إلى الهجمات الرقمي5ة ال55تي أدت في إحدى الم55رات إلى إغلاق الص55فحة. إلا أن م5ا يمث5ل تح55ديا
كبيرا للمجموعة وحساباتها العامة هو سياسة فيس55بوك فيم55ا يتعلق بالمع55ايير المجتمعي55ة الأمر الذي أدى إلى إغلاق فيس55بوك لحس55ابات

.٣المجموعة والصفحة عدة مرات بالإضافة إلى مسح المحتوى وإلغائه بحجة تصنيفه محتوى إباحي

يرسى فودة 

 خرجت دالي55ا الفغ55ال بمنش55ور تح55ول من بع55ده المشهد الإعلامي في مصر ولم يع55د كما كان. نشرت دالي55ا في ذلك٢٠١٨في سبتمبر 
الي55وم عبر حس55ابها الرسمى وق55ائع تح55رش جنسي على يد الم55ذيع الشهير يسري ف55ودة والذي كان يعم55ل وقته55ا في وكالة دويتش55ه فيله
الإعلامية في ألمانيا. نشرت داليا شهادتها في البداية مع ذكر الاسم الكامل للمذيع الشهير، ثم حذفت اسمه لاحقا خوفا من الملاحق55ة
القضائية. مابين المتشككين والمعارضين والشامتين والداعمين لموقف داليا، خرج الصحفي بعد أن أحدث منشورها ضجة بمنشور ينفي

فيه هذه الاتهامات معلقا أنه سيخوض حربا فرضت عليه، وأن جميع خياراته مفتوحة.
لاقت شهادة داليا صدى واسعا خاصة حينما بدأت فتيات ونساء أخريات نشر قص55ص التح55رش نفس الش55خص بهن جنس55يا، إلا
أنهن خشين الشكوى أو الكتابة خوفا من نفوذه. بعد تلك الشهادات، نشرت إحدى الص5حفيات الع5املات بدويتش55ه فيله شهادتها،
والتي احتوت وقائع تعرضها للتحرش والاغتصاب على يد المذيع الشهير والذي كان يرأسها في العمل. هذه الشهادة داخل مق55ر عمله
في دويتشه فيله، استدعت فتح تحقيق داخلي بالوكالة الألمانية، لينتهي بوصول العديد والعديد من ش55كاوى التح55رش الجنسي داخل

المؤسسة ضد نفس الشخص، بالإضافة إلى شكاوى قديمة لم يلتفت إليها.
أسفرت الحملة التي استمرت عدة أسابيع في النهاية عن إعلان دويتشه فيله عن وقف برنامج السلطة الخامسة الخاص بالمذيع المذكور،
وأن المذيع لم يعد يعمل معها نظرا لانتهاء العقد. طبقا لبعض التحليلات دفعت دويتشه فيله مقابل مادى ضخم للمذيع مقاب55ل إنه55اء
التعاقد، بالإضافة إلى دف55ع عدد من التعويض55ات للع55املات والش55اكيات بحق5ه م5ع اش55تراط عدم الح5ديث علن5ا عن وق55ائع التح55رش

الجنسي الخاصة بالمذيع داخل القناة.
في نفس الوقت تقدمت الصحفية التي اتهمته بالاعتداء الجنسي بشكوى رسمية ضده، وهو الأمر الذي مازالت تنظر في55ه الس55لطات

الألمانية وتحقق فيه. قرر يسرى فودة نتيجة لتلك الشكاوى والقضايا بحقه في ألمانيا، مغادرتها واختيار لندن وجهة له.
١ https://www.facebook.com/Thesextalk3arabi ٢ https://www.instagram.com/the_sextalk/?hl=en ٣ https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2021-12-21/online-collective-brings-sex-education-to-women-in-the-arab-world 
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المنصة حقها

تعرف مبادرة المنصة حقها على أنها مبادرة حقوقية تهدف إلى دعم النساء ومكافحة التمييز فيما يتعلق بقض55ية حرم55ان الم55رأة المصرية
من ت5ولي القض55اء، بم55ا يعكس55ه ذلك على مؤسس55ات الدولة القض55ائية وعلى المجتم5ع. وتس55عى المب5ادرة إلى الدفع بمب5دأ س55يادة الق5انون
والعدالة واستقلال الس5لطة القض5ائية عن طري5ق الال5تزام بم5ا نص علي5ه الق5انون والدس5تور من تمكين الم5رأة من الجلوس على منص5ة
القض55اء، حس55ب القواعد الدس55تورية. وتدعو المب55ادرة في حملته55ا إلى وق55ف التحيز الجنسي ض55د تع55يين النس55اء في المناص55ب القيادي55ة

بالقضاء.
 على يد أمني55ة جاد الله على إثر منعه55ا هي وخريج55ات كلي55ات الشريعة٢٠١٨١، ورقميا في نوفم55بر ٢٠١٤تأسست المبادرة واقعيا في 

والقانون من التقدم لشغل منصب قضائى بمجلس الدولة أسوة بزملائهن الذكور من نفس الدفعة. حاولت أمنية رفع دعوى قض55ائية
، وعادت لرفع قضية أخرى متداولة وهناك طلب إحالة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا أنه لم ينظ55ر فيه55ا٢٠١٧إلا أنها لم تربحها في 

حتى الآن.
تستند المبادرة في حملتها إلى م55واد الدس55تور ال55تي أق55رت ح55ق النس55اء في التع55يين في جمي55ع المناص55ب القض55ائية، والاعتم55اد فق55ط على
الBكفاءة كمعيار للتعيين في الوظائف العامة. بالإضافة إلى ال55تزام مصر الدولي وفق5ا للاتفاقي5ات الدولي5ة ال55تي انض55مت إليه55ا كاتفاقي5ة

السيداو والتي تسعى إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أطلقت المبادرة عدة حملات توعوية للتعريف بأهمية تولى النساء مناصب قيادية قضائية، بالإضافة إلى الBكش55ف عن الع5وار الق5انونى

HerHonorSettingTheBar#في منعهن من تقلد تلك المناصب بالمخالفة للقانون والدستور. اس55تخدمت المب55ادرة في حملاته55ا وسم 
 وحرصت على التدوين باللغتين العربية والإنجليزية والفرنسية في بعض الأحيان.#المنصة_حقهاو

 كواحد من أهم نت55ائج الحملة في٢٠٢١صدر توجيه رئاسي لوزارة العدل بخصوص عمل النس55اء في مجلس الدولة والنياب55ة العام55ة في 
دفع قضية النساء في القضاء للرأي العام، ورغم ما يفتق5ر إلي5ه ه5ذا التوجي5ه من إلزام حقيقى وق5وى تج5اه العم5ل بالمواد الدس55تورية
واستخدام صيغ عامة مثل ”الاستعانة“ و”في أقرب وقت“ بدون وضع إطار زمني محدد، إلا أن55ه يبقى أحد إنج55ازات الحملة وخط55وة

إيجابية على ضآلتها.
بالاضافة للحملة تواصل أمني5ة جاد الله رف5ع الدعاوى القض5ائية من أجل ني55ل حقه5ا في التع5يين في المناص5ب القيادي5ة رغم خس55ارة

القضية عدة مرات، ولا تزال تنتظر الحكم في آخر فرصة من فرص التقاضي أمامها.

١ https://www.facebook.com/المنصة-حقها-Her-Honor-Setting-The-Bar-277991102857130/
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ساعدت المبادرة منذ نش55أتها
في دعم خريج555ات كلي555ات
الق55555555555555انون من الدفعات
اللاحق55ة ح55تى ه55ذه اللحظ55ة
لاتخ55555اذ المس55555ار الق5555انوني
والقض5555ائي اللازم للحص5555ول
على حق55555وقهن المشروعة في
حقهم في التواجد على منصة

القضاء.
أصدر مجلس الدولة في نهاية

 إعلانا٢٠٢١شهر ين555555555اير 
للتق5555دم لوظيف5555ة من5555دوب
مس55555555555555اعد، ولأول مرة
أحت55555وت الشروط العام55555ة
للقب555ول بأن555ه يمكن للذكور
والإناث التق555دم إلى ش555غل
الوظيفة، فيم55ا يع55د انتص55ارا
أولي5555ا لحركة دؤوب5555ة نح5555و
تمكين الم555555رأة من منص555555ة
القض5555اء ولمب5555ادرة المنص5555ة
حقه5555ا. فح5555تى وإن حرمت
أمني555ة جاد الله من التق555ديم
على ه555ذه الوظيف555ة إلا أنه555ا
مهدت الطري55ق أم55ام مئ55ات
النس555اء غيره555ا للحص555ول على

حقوقهن.

٢٠١٩

عاما آخر غير سعيدا على الإنترنت في مصر، حيث بدأ فيه تطبيق تشريعات قانونية تسمح للسلطات بحجب أي مواقع إلBكتروني55ة من
شأنها أن تهدد الأمن القومي، كما تفرض هذه التشريعات على مقدمي الخدمة استخراج بيانات المستخدمين وتق55ديمها إلى الس55لطات

٢٥

إعلان مجلس الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي وخريجات كليات
٢٠٢١الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 



الأمنية عند طلبها. بالإضافة إلى حذف الحسابات على منصات التواصل الاجتم55اعي، وإخض55اع أصحابها للغرام55ة والس55جن في حالة
. شهد ه55ذا الع55ام إلق55اء القبض على ملك الكاش55ف )عابرة جنس55يا( بسبب منش55ورات على حس55ابها١اتهامهم بنشر الأخب55ار الكاذب55ة

.٢الخاص على منصات التواصل الاجتماعي
٥٠وأدى إقرار القانون الخاص بوسائل الإعلام وتنظيمها إلى تقليص عدد المواقع الإخبارية، بسبب التهديد المستمر بالغلق أو دفع 

ألف جنيه للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، وشمل هذا الترخيص حس55ابات التواص55ل الاجتم55اعي ال55تي يزيد عدد
 متابع.٥٠٠٠متابعيها عن 

، بينم55ا٢٠١٨٣٪ عن عام ١٪ من عدد الس55كان منخفض55ة بنس55بة ٤٩، ٢٠١٩بلغت نسبة مستخدمي الإن55ترنت في مصر في عام 
٪ مقارنة بنسبة٣٦٪ من عدد السكان، وبلغت نسبة مستخدمات فيسبوك ٤٠بلغت نسبة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي 

٪ للمس55تخدمين الذكور، وعلى منص55ة توي55تر٥٨٪ مقارنة بنس55بة ٤٢٪ للذكور. وعلى إنستجرام ارتفعت نسبة المستخدمات إلى ٦٤
٪ للذكور. وعلى تطبيق سناب شات تجاوز عدد المس55تخدمات في مصر٧٩٪ مقارنة بنسبة ٢١بلغت نسبة المستخدمات المصريات 

٪ للذكور. وبلغت نس55بة المس55تخدمات على موق55ع لينكد إن٢٤٪ مقارن55ة بنس55بة ٧٣عدد الذكور حيث بلغت نس55بة المس55تخدمات 
٪ للذكور.٧١٪ مقارنة بنسبة ٢٩

عمرو وردة

، وأثناء مش55اركة المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقي55ة في مصر، نشرت عارض55ة الأزياء المكس55يكية جيوفانا٢٠١٩في يوليو 
فال مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لعدة رسائل من لاعب منتخب مصر وقته55ا عم55رو وردة، متهم55ة إياه بالتحرش

الجنسي والملاحقة الرقمية.
نشرت جيوفانا تلك التدوينات بعد أن نشرت مريهان كيللر –وهي مصرية من أصل أمريكي– قبلها بع55دة أيام عدة رس55ائل تكش55ف
�ل نشر جيوفانا لتلك التدوينات ش55كلا من أش55كال الدعم وإض55فاء المزيد من المص55داقية على م55ا محاولات اللاعب التحرش بها، ومث

نشرته مريهان.
عقب نشر تلك الرسائل والتي أثارت موجة من الغضب والاستهجان لتصرفات اللاعب على منصات التواصل الاجتم55اعي، أص55در
اتحاد الBكرة المصري قرارا باستبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري، وصدق لاحقا الاتحاد الافريقى لBكرة القدم على ه55ذا

القرار.
إلا ان هذا القرار لم يخل من انتقادات زملاء وردة بالمنتخب كمحمد صلاح وشريف إكرامي وباهر المحم55دى الذي رف55ع القميص

 في مباراة مصر والBكونغو بالبطولة عقب تسديد المنتخب هدف بالBكونغو تضامنا مع عمرو وردة ضد حرمانه من اللعب.٢٢

١ https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-net/2019٢ https://afteegypt.org/en/research-en/monitoring-reports-en/2019/05/06/17457-afteegypt.html٣ https://datareportal.com/reports/digital-2019-egypt
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عقب المباراة، نشر اللاعب عمرو وردة مقطع في55ديو على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي معت55ذرا عم55ا بدر من55ه في الواقع55ة الأخيرة
مؤكدا على عدم تكراره لذلك الفعل مرة أخرى. بعد نشر هذا الاعتذار، تراجع الإتح55اد المصري عن ق55راره باستبعاد وردة، لينضم

إلى صفوف المنتخب مرة أخرى في المباراة النهائية، والتي مني فيها المنتخب المصري بالهزيمة.
الجدير بالذكر أن عمرو تنصل لاحقا من الاعتذار العلنى الذي نشره، قائلا أن55ه نشره تحت ض55غط المق55ربين ومن أجل الع55ودة للعب

مرة أخرى، كما أن وقائع التحرشات الجنسية بزوجات زملائه اللاعبين والفتيات في أندية أوروبا لم تتوقف وما زالت مستمرة.

٢٠٢٠

٪ عن الع55ام الس55ابق. وص55لت نس55بة٥ بزيادة ١٪ من عدد الس55كان٥٤في ه55ذا الع55ام وص55لت نس55بة مس55تخدمي الإن55ترنت في مصر 
٪ مقارنة٤٣٫٤٪، وبلغت نسبة مستخدمات إنستجرام ٦٣٫٢٪ مقارنة بالذكور التي بلغت نسبتهم ٣٦٫٨مستخدمات فيسبوك إلى 

٪ للذكور. وبلغت نس55بة٢٦٫٤٪ مقارن55ة بنس55بة ٧١٫٩٪ للذكور. وارتفعت نس55بة مس55تخدمات س55ناب ش55ات إلى ٥٦٫٦بنس55بة 
٪. وشهد هذا العام أيضا انخفاضا في نسبة مستخدمات٦٦٫٥٪ مقارنة بنسبة الذكور التي وصلت إلى ٣٣٫٥مستخدمات تويتر إلى 
.٢٠٢٠٪ في ٢٦٫٨، لتنخفض إلى ٢٠١٩٪ في ٢٩حساب لينكد إن من 

 وبدعوى نشر الأخبار الكاذبة فيم55ا يتعلق بحالة الوباء في مصر، ألقي القبض على س55يدة في دمي55اط بسبب نشرها٢٠٢٠في مارس 
 في محافظة دمياط.١٩فيديو على فيسبوك يتعلق بانتشار كوفيد 

إيد واحدة 

، تحت شعار يشجع على تمكين ودعم وتحفيز النساء والفتيات.٢بدأت مبادرة إيد واحدة عن طريق صفحة على فيسبوك بوك
 وإنشاء الصفحة بسبب وقائع الوفاة الناتجة عن عمليات تشويه الأعضاء٣أعلنت مؤسسة الصفحة م̈لك سعيد، أنها قررت ترك المحاماة

التناسلية للنساء المتعددة والتي تعرف شعبيا بمسمى ختان الإناث، والتي توفيت نتيجة له55ا الطفلة »ندى«. دفعت ه55ذه الواقع55ة م̈لك
للسعي لإنشاء منصة توفر مساحة حكى آمنة للسيدات والفتيات المعنفات، عن طريق استمارة مجهلة خالية من الاسم وأي معلومات

 تابع55ة لنفس الص55فحة، جمهوره55ا من الرجال والنس55اء٤يستدل بها على صاحبة الرسالة. معظم هذه الرسائل نشرت على مجموعة عام55ة
. المجموعة العام555ة ال555تي alltypesofviolenceagainstwomen# أو #كلانواعالعنفض555دالمرأةونشرت الشهادات عليه555ا تحت وسم 

أنشئت تابعة للصفحة إلا أنه يمكن لأي شخص نشر أي محتوى من خلالها دون أن يكون متسقا م55ع ه55دف المجموعة، لذلك هن55اك
العديد من المنشورات الخاصة بالعقارات، والاستغفار والتسبيح، والإعلانات أو الاسئلة العامة والشائعة، بينما تلتزم الصفحة العامة

بنشر الموضوعات والمنشورات التي تهم النساء وترفع الوعى بقضايا العنف الجنسي والتحرش.

١ https://datareportal.com/reports/digital-2020-egypt٢ https://www.facebook.com/unitingwomenandgirls٣ https://honna.elwatannews.com/news/details/2065722/٤ملك-سعيد-تؤسس-إيد-واحدة-لدعم-الناجيات-من-العنف https://www.facebook.com/groups/2797069010416208
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https://www.facebook.com/unitingwomenandgirls
https://datareportal.com/reports/digital-2020-egypt


من اللافت للنظر أيضا أن ُجزء من شهرة وذياع صيت المبادرة جاء بعد أن سجلت إسعاد يونس مقطع فيديو بص55وتها يش55جع النس55اء
.١على الحديث عن العنف المنزلي والتحرش من خلال مبادرة إيد واحدة

االغتصاب الزوجي

أثارت أغنية ”عشان تبقي تقولي لأ“ –غن55اء وإخراج تميم ي55ونس– ضجة عقب إطلاقه55ا بسبب تحريضها على انته55اك مب55دأ التراضي في
العلاقات العاطفية، خاصة في بلد تعاني معظم نسائه من التحرش الجنسي ولا يجرم فيها الاغتصاب الزوجي.

فج55أة وبدون مق55دمات خرجت ندى عادل في مقط55ع في55ديو مص55ور على إنس55تجرام تش55كو من تعرضها للاغتص55اب الزوجي على يد
طليقها تميم يونس. طالبت ندى في الفيديو الذي بثته إلى ضرورة تج55ريم الاغتص55اب الزوجي، مؤكدة أن الأمر اس55تغرق منه55ا عام55ا

حتى تستطيع البوح به.
أثار حديث ندى عادل موجة من الدعم والتعاطف معها، وفتح الحديث حول ضرورة تجريم فع55ل الاغتص55اب الزوجي، جنب55ا إلى

جنب مع استهجان البعض لهذا المصطلح واعتباره دخيلا على الثقافة المصرية.

منة عبد العزيز

اشتهرت منة عب55د العزيز بالعديد من الفي55ديوهات ال55تي جذبت انتب55اه العديد من مس55تخدمي منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي، كانت
تؤدي فيها الغناء والرقص والاستعراض من خلال الموسيقى والأغاني. فوجيء متابعي حساب من55ة في م55ايو من ه55ذا الع55ام بخ55روج
منة عن طريق حساب آخر غير حسابها في في55ديو مص55ور باكي55ة بش55عر حلي55ق ووجه مت55ورم علي55ه آثار الضرب. استنجدت من55ة من

 بالمتابعين بعد أن تعرضت للاغتصاب والتعذيب والسرقة على يد مجموعة من الشباب وبمعاونة بعض الفتيات.٢خلال الفيديو
، ونتيجة لذلك بع55د ليل55تين ألقي القبض على من55ة وكل#حق_منه_عبدالعزيزأشعل فيديو منة مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم 

من ذكرتهم في الفيديو الذي بثته. في البداية وجهت النيابة تهمة التحريض على نشر الفجور على منصات الاتص55ال الاجتم55اعي إلى
منة، بالإضافة إلى اتهام الباقيين باغتصاب وتعذيب منة وسرقتها وانتهاك عرضها. لاحقا أسقطت النيابة الاتهامات ال55تي وجهته55ا إلى

منة و̂أودعت إحدى دور رعاية الق̈ص�ر، وحكم على بقية المتهمين بالسجن عامين مع الغرامة.

وجبات صحية لمرىض كورونا

، اخت55ارت الص55حفية المصرية بس55مة مص55طفى بدلا من الانس55ياق وراء نوبات الذعر ال55تي انت55ابت غالبي55ة١٩في بداية أزمة كوفيد 
المجتمع، أن توظف المشاعر المضطربة في محاولة منها لمساعدة مرضى كورونا المعزولين وحدهم، خاصة بعد تواتر الأخبار عن امتناع

بعض المحلات من توصيل الاحتياجات المنزلية والطعام إلى المرضى المعزولين بمنازلهم.

١ https://www.facebook.com/watch/?v=610473456538496٢ https://www.youtube.com/watch?v=ptWiip3R_D0
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،١قررت بسمة بمجهود ذاتي إطلاق مبادرة تساعد في سد احتياجات الحالات المصابة من أكل صحى مع توصيله إلى منازل المصابين
عن طريق مجموعة من المتطوعين لتحضير الطعام وتوصيله، بالإضافة إلى متبرعين للمواد الغذائية.

اعتمدت المبادرة في عملها على توفير استمارات للمتطوعين وللمرضى، وتقسيم المهام على المتطوعين، الطهي وإحض55ار الم55واد الغذائي55ة،
والتوصيل، بالإضافة إلى استمارة أخرى للمرضى أو للتبليغ عن المرضى وعدد أفراد الأسرة المصابين وأماكن تواجدهم.

لاقت مبادرة بسمة مصطفي رواجا بشكل ملفت وجذبت العديد من المتطوعين، وانبثقت منها عدة مب55ادرة غير مركزي55ة متخصص55ة
 ألف مستخدم على المجموعة التي ̂أنشئت على فيسبوك.٣٥حسب المناطق. انضم لمبادرة بسمة في أيامها الأولى ما يزيد عن 

منطقة راحة لألمهات

Mothersبدأت مبادرة منطقة راحة للأمهات أو كما ̈كتب اسمها باللغة الإنجليزية ”  Comfort  Zoneعن طريق مجموعة مغلق55ة ،“
 بالتنشئة السليمة للأطفال والاهتمام بالصحة النفسية والعقلي55ة للأمه55ات.٢على فيسبوك تضم النساء فقط. تهتم صفحة المجموعة المغلقة

 ألف عضوة.٣٥٫٧ووصل عدد المشتركات بالمجموعة المغلقة إلى 
 تابع55ة للمجموعة المغلق55ة بنفس الاسم بع55د س55تة أشهر من إنش55اء المجموعة، ويشرف على إدارته55ا مجموعة من٣تأسس55ت ص55فحة عام55ة

المتطوعات. ت̈عرف الصفحة العامة نفسها بأنها مبادرة تعليم حرة لكل أم، ومعنية بدعم النساء خاصة الأمه55ات خلال مراحل الحم55ل
والولادة وتنشئة الأطفال على نهج التربية الايجابية الحديث55ة، كما ته55دف إلى خلق مس55احة آمن55ة تمكن الأمه55ات من التحدث بحري55ة

والشعور بالدعم اللازم بواسطة المتخصصين الداعمين لصحة المرأة والطفل في مختلف المجالات.
 تحت نفس الاسم والش55عار، ق55ائم على مس55اهمة٤توسع نشاط مبادرة منطقة راحة للأمهات إلى أن وصل إلى إنشاء موق55ع إلBك55تروني

المتطوعات في كتابة وتحرير المقالات وتصميم الصفحات. وي55وفر الموق55ع خدم55ة تحت اسم ”الش55غل للس55تات“، لدعم النس55اء أصحاب
المشروعات. عن طريق تلك الخدمة يختار الق55ائمين على الموق55ع مشروع من مشروعات النس55اء اللاتي تراس55لهن للنشر عن55ه تحت وسم

 لدعمه والإعلان عنه على صفحاتهم وتشجيع بقية النساء لتأسيس مشروعاتهن المستقلة.#الستات_لبعضيها
.٦ وإنستجرام٥الموقع والمجموعة المغلقة الآن لهم منصات على معظم منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب

رشطة االعتداءات

Assaultأسست نادين أشرف في بداية شهر يولي55و، مب55ادرة شرطة الاعت55داءات أو كما ̈كتب اسمها باللغ55ة الإنجليزي55ة ”  Police“٧،
وهي مبادرة مهمومة بقضايا العنف الجنسي بجمي55ع أش55كاله. ق55ررت نادين –طالب55ة الفلس55فة بالجامع55ة الأمريكي55ة في الق55اهرة– إنش55اء
حساب شرطة الاعتداءات كحساب مجه�ل على إنستجرام، بعد حذف منشور لطالبة أخرى على أحد المجموعات الإلBكترونية الخاصة
١ https://www.facebook.com/groups/2438086782960847٢ https://www.facebook.com/groups/motherscz٣ https://www.facebook.com/motherscom/?ref=page_internal٤ https://motherscz.com/?page_id=2477٥ https://www.youtube.com/channel/UCQIgZPjZfkzNeB5rdThemBw٦ http://instagram.com/mothers_comfortzone٧ https://www.aucegypt.edu/ar/news/i-want-keep-conversation-going-personal-note-nadeen-ashraf-assault-police-founder

٢٩

https://www.aucegypt.edu/ar/news/i-want-keep-conversation-going-personal-note-nadeen-ashraf-assault-police-founder
http://instagram.com/mothers_comfortzone
https://www.youtube.com/channel/UCQIgZPjZfkzNeB5rdThemBw?fbclid=IwAR2G3D7HSo0IyRhrSMsusGSR4cKNpoS_zjmFR4u34bzVzne4l-1Jj460ndA
https://motherscz.com/?page_id=2477
https://www.facebook.com/motherscom/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/motherscz
https://www.facebook.com/groups/2438086782960847


�ا ويض55ايق الفتي55ات في بطلاب الجامعة الأمريكية، تحذر فيه تلك الطالبة من شاب متهور من عائلة ثرية، لإنه متحرش ومبتز جنس55ي
الجامعة.

، ومعه55ا مض55مون التحذير فف55وجئت نادين في الي55وم الت55الي١قررت وقتها نادين نشر صورة واسم الشاب كاملا وهو أحم55د باسم ذكي
 رسالة من فتيات أخريات أكدن أنهن تعرضن للاعتداء أو الاغتصاب من نفس الشاب. وفي خلال أسبوع وصل عدد٣٠بحوالي 

 ألف مت55ابع، وتدفق على الحس55اب العديد من شهادات التح55رش الجنسي، فتح55ول ه55ذا٧٠متابعي حساب شرطة الاعتداءات إلى 
الحس55اب إلى منص55ة ُجريئ55ة من ن55وع جديد في دعم قض55ايا النس55اء. ق̈بض على أحم55د باسم ذكي سريعا، ووجهت له الس55لطات تهم
بالاعتداء الجنسي على قاصرات، فض55لا عن تهم متع55ددة بالابتزاز والتح55رش، وحكم علي55ه بالس55جن ثلاث س55نوات في نهاي55ة نفس

.٢العام
�ا في ما بعد باسم ”ُجريم55ة الف55يرمونت“، وهي الواقع55ة في أواخر يوليو، نشر حساب شرطة الاعتداءات عن الواقعة التي عرفت إعلامي
التي تتهم خمسة شباب ينتمون إلى عائلات ثرية ذات صلات ونفوذ، باغتصاب جماعي لإحدى الفتيات استدرجها المتهمين خلال
حفل في فندق ”ف55يرمونت ناي55ل سيتي“ إلى غرف55ة بالفن55دق بع55د أن وض55عوا في مشروبها مخ55درا، ثم تن55اوبوا على اغتص55ابها، وكتب55وا

 إلا أن٢٠١٤أسماؤهم على جسدها وص55وروا الواقع55ة وتداولوها بين أص55دقائهم. وبالرغم من أن ُجريم55ة الف55يرمونت حدثت في عام 
الضحية كتمت شهادتها طيلة تلك السنوات خوفا من انتقام مغتصبيها ونفوذ عائلاتهم حتى وإن س55افرت خارج البلاد، ولم تتش55جع

على الحديث إلا بعد انتشار الشهادات عن أحمد بسام زكي ومتابعتها لرد فعل الحملة.
في أغسطس، أصبحت ُجريمة الف55يرمونت حديث مواق55ع التواص55ل الاجتم55اعي، وبدأت الس55لطات في اتخ55اذ إُجراءات للقبض على
المتهمين في هذه القضية، وعلى أثر ذلك تعرضت نادين إلى تهديد لأمنها الشخصي، فقررت تعلي55ق حس55اب شرطة الاعت55داءات، ثم

عادت مرة أخرى إلى تشغيله بعد عشرة أيام، ليركز أكثر على توعية النساء بحقوقهن ودعمهن في الحديث عن ما يتعرضن له.
.٢٠٢٠اختارت وكالة بي بي سي نادين أشرف كواحدة على قائمة أكثر النساء تأثير�ا وإلهام�ا في عام 

بعد إذن األرسة المرصية

لم تكن منة عبد العزيز أولى الفتيات اللاتي ̈تحاسب على نشر محت55وى ينته55ك قيم المجتم55ع المصري، فق55د بدأت الس55لطات الأمني55ة في
( على منصات التواصل الاجتماعي على تيك توك وانستجرام بتهمة الاتج555ار في البشرinfluencersاستهداف مجموعة من المؤثرات )

.٢٠٢٠ونشر محتوى يهدد قيم الأسرة المصرية، بداية من أبريل 
ألقت الس55لطات القبض على ح55نين حس55ام وم55ودة الأدهم بسبب محت55وى بصري نشرتاه يق55دم طرق55ا لل55ربح باس55تخدام مجموعة من
تطبيقات ومنص55ات التواص55ل الاجتم55اعي. وفي أق55ل من ثلاث55ة أشهر وص55ل عدد المقبوض55ات عليهن بزعم تق55ديمهن لمحت55وى من55افي
للآداب العامة ولقيم الأسرة المصرية، وإدارة حسابات عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، ونشر مق55اطع مص55ورة خادش55ة

للحياء وإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، إلى تسع نساء.

١ https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55100230٢ https://www.elwatannews.com/news/details/5184008
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،#بع555د_اذن_الاسرة_المصريةأطلقت مجموعة من النسويات المصريات حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم 
بسبب زيادة وتواتر عمليات القبض على النساء. جاءت حملة المناصرة ساخرة من التهم الفضفاضة التي وجهت لهن بالتعدي على قيم
الأسرة المصرية والمجتم555ع المصري، متس555ائلات عن ماهي555ة تلك القيم، وإذا كانت تختل555ف من أسرة لأخرى ومن طبق555ة لأخرى،

، على غرار الموق55ف الداعم لنس55اء الطبق55ة١مشيرات للاستهداف الواضح لمجموعة بعينها من النساء، نس55اء الطبق55ة أق55ل من المتوس55طة
المتوسطة –سواء الشاكيات في حوادث العنف الجنسي أو المشرفات على مبادرات تتناول العنف الجنسي والعلاقات الجنسية بشكل

عام.

اتكلمي

Speakترفع مبادرة اتكلمي أو كما ̈كتب اسمها باللغة الإنجليزية ”  Up“شعار فتي55ات تدعم فتي55ات، وهي مب55ادرة نس55وية أسس55تها٢ ،
، كرد فع55ل٢٠٢٠طبيبة الأسنان جهاد حمدي. أسست المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي فيس55بوك وإنس55تجرام في يولي55و 

تمع المصري، وازدياد حدة العنف المصاحب لتلك الحوادث ضد النساء. على الزيادة المخيفة في حوادث التحرش بالمج
. وتعمل المب55ادرة على إطلاق٤ ألف متابع٢٠٥ وعلى إنستجرام إلى ٣ متابع٣٤٧٫٦١٦وصل عدد متابعي المبادرة على فيسبوك إلى 

حملات توعية ضد التحرش، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني لضحايا التحرش الجنسي. كما توفر المب55ادرة مركز مس55اعدة
على موقعها الإلBكتروني يحتوي على قاعدة بيانات للهيئات والمنظمات العاملة في التصدي للعنف والتحرش ضد النساء وتقديم العون
لهن. وتهدف المبادرة إلى توفير مساحة حكى آمنة لضحايا التحرش الجنسي مع كامل حقهن في تجهيل هويتهم، دون أحكام مسبقة

أو وصم اجتماعي.
تبنت المبادرة العديد من الحملات، أو شاركت مع مبادرات أخرى في حملات ض55د متحرش55ين. من أهم الحملات ال55تي ش55اركت
فيها المبادرة، هي الحملة التي أدت إلى تقديم مايكل فهمى إلى القضاء وإدانته، والحملة على طالب الجامعة الأمريكية أحمد بس55ام زكى
الذي نشرت ضده عدة شهادات تسرد وق55ائع تح55رش وعن55ف جنسي، كما ش55اركت في حملة ض55د متح55رش المع55ادي الذي تح55رش
بطفلة في مدخل عمارة سكنية، والوقائع المعروفة إعلاميا بأسماء: ”متحرش القطار“، و”متحرش المترو“، و”متحرش المط55ار“. ورغم

الأثر الإيجابي للحملات التي أطلقتها المبادرة، إلا أن هذا لم يمنع استقبالها للعديد من الرسائل التحريضية والتهديدات بمقاضاتها.
الجدير بالذكر رغم أن المجموعة ترفع شعار مكافحة العنف ضد النساء، إلا أنها تبنت مؤخرا حملة ضد طبيب الاسنان المع55روف باسم

سمير، بسبب شهادات تحرش واعتداء جنسي ضد الرجال.

١ https://www.change.org/p/٢مصر-اطلقوا-سراح-ستات-التيك-توك https://speakupeg.com/?fbclid=IwAR0Fv0HaBj_6b1gUNMs98ep4bR5CQ8LifiXh4Bt6jDEv7qhV-uRFBP_zDCs٣ https://www.facebook.com/SpeakUp00٤ https://www.instagram.com/speakup.00/
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دفرت حكايات

لة لحكايات النساء مع العن55ف الجنسي في مصر، فعملت المدون55ة على نشر١٢٠٢٠أنشأت مدونة دفتر حكايات في يوليو   كمدونة ̈مجه�
شهادات لنساء دون ذكر أسمائهن عن حوادث عنف جنسي في مصر، مع نشر الحروف الأولى للمعتدين. أثارت المدون55ة البلبلة م55ع

كل شهادة نشرتها خاصة بعد تطوع العديد من المتفاعلات مع التدوينات بنشر الاسم الكامل للمعتدي.
تتبنى مدونة دفتر حكايات نشر مجموعة كبيرة من شهادات ناجيات/ضحايا العنف الجنسي حول ما مررن به، وح55ول رحلة تع55افيهن،
وتوفير مساحة آمنة تديرها نساء وتستخدمها نساء، لمن ترغب أن تش55ارك روايته55ا عن الاعت55داء أو التح55رش الجنسي أو الاغتص55اب.
وتعرف القائمات على إدارة وإنشاء المدونة أنفسهن بأنهن مجموعة من النسويات المصريات المستقلات المؤمنات بحق تواجد النس55اء في

مساحات آمنة في المجال العام، دون التعرض للتهديد أو العنف الجنسي أو التمييز.
تعرضت المدونة للهجوم والنق55د من العديدين ح55تى في بعض الأحي55ان من مناصري ومناصرات القض55ية بدعوى أن نشر الشهادات

مجهلة يفقدها المصداقية، كما أن نشر الأحرف الأولى للمعتدين ووصمهم بهذا الوصف يوسع دائرة الشك والاتهامات.
بالإضافة إلى ذلك تعرضت المدونة للهجوم والتشنيع بعد كل شهادة والتهديد بإغلاقها أو محاولة تشويه الهدف الأساسي للمدونة ونشر
الشهادات. للدرجة التي دفعت أحد المعتدين في إحدى الشهادات التي نشرت إلى تدبير خط55ة م55ع فت55اتين لفبركة إحدى الشهادات

وإرسالها إلى المدونة للتشكيك في مصداقية ما ينشر عليها ومحاولة منه لتبرئة نفسه.
رجين، والتي أدت إلى إلغاء الم55ؤتمر الص55حفي الخ55اص بع55رض٢٠٢٠في ديسمبر   ونتيجة لنشر مجموعة من الشهادات تتعلق بأحد المخ

فيلمه في أحد المهرجانات السينمائية، وبعد حملة دعم وتضامن غير مسبوقة مع الضحايا، رفع هذا المخرج دعوى س55ب وق55ذف ض55د
اثنتان من المتضامنات مع الضحايا.

رغم ذلك حققت المدونة العديد من الانتصارات الصغيرة من خلال نشر شهادات النساء، ففي واقعة الصحفي هشام علام شجعت
نقاب55ة الص55حفيين المصرية الس55يدات والص55حفيات بالتق55دم ببلاغ بحق55ه واعدة بدعمهن. كما أوقفت عدد من منظم55ات ومنص55ات

. كما دفعت الشهادات ال55تي نشرت أيض55ا ض55د المخ55رج٢إعلامية التعامل معه على خلفية هذه الشهادات التي ُجرى التحقق من أغلبها
إسلام عزازي نقابة السينمائيين إلى إصدار بيان يوضح فيه ضوابط اختبارات أداء الممثلين، تجنب55ا لتكرار وق55وع مث55ل تلك الح55وادث

٣مرة أخرى!

فتاة ميت غمر

، وتكثف تسليط الض55وء عليه55ا، وس55اعد توثي55ق تلك الح55وادث إلBكتروني55ا في إثارة٢٠١١توالى فضح حالات التحرش الجماعى منذ 
وفتح النقاش المجتمعي حول ُجريمة التحرش الجنسي الجماعي، وأصبح معتادا تصدر العديد من الوس55وم لح55وادث التح55رش الجم55اعي.

١ https://elmodawana.com٢ https://zaina-erhaim.com/٣/فشل-القانون-وتردد-المؤسسات-قد-يفتح-الب https://mobile.twitter.com/AidaElkashef/status/1476179403759566857/photo/1
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إلا أن حادثة بسنت أو فتاة ميت غمر، بالإضافة إلى كونها واقعة تحرش جماعى فإن محامى المتهمين أصبح متورطا بعد إذاعت55ه وبث55ه
.١على منصات التواصل الاجتماعي فيديو تهديد وتحريض وتحرش ببسنت

تعرض55ت بسنت للتح55رش على يد س55بعة ش55باب بمنطق55ة ميت غم55ر في طري55ق عودته55ا إلى منزله55ا، وعن55دما حاولت الاحتم55اء بأحد
الكافيتريات، ظل الشباب منتظرين لوقت طويل أم55ام المكان، وعن55دما ق55ررت الخ55روج تن55اوبوا الاعت55داء الجس55دي عليه55ا، بع55د أن
أحاطوها من كل جانب. لجأت بسنت إلى أحد الجراجات الموجودة بالحي، ولاحقها الش55باب هن55اك ورددوا العديد من عب55ارات
التهديد بالاغتصاب. حاول صاحب الجراج الت55دخل وق55ام باص55طحاب بسنت في س55يارته، إلا أنهم لاحق55وه بدراجة بخاري55ة لBكن55ه

تمكن من الفرار منهم في النهاية.

#ادعم_فت555اة_ميت_غم555رفي نفس الي555وم نشرت بسنت على موق555ع توي555تر م555ا تعرض555ت له ليتص555در بع555دها ب555وقت قلي555ل وسم 
 نقاشات كل منصات التواصل الاجتماعي. في الي55وم الت55الي حررت بسنت محضرا ض55د الش55باب الس55بعة لتب55دأ#حق_بسنت_فينو

١ https://www.facebook.com/watch/?v=419822779060606
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تصميم حملة دعم بسنت وشعارها: ُجريمة متصورة صوت وصورة

https://www.facebook.com/watch/?v=419822779060606


بعدها رحلة تهديد وترويع تعرضت لها هي وأسرتها. بع55د خروج في55ديو مح55امى المتهمين على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي، حررت
بسنت محضرا آخر ضده وضد محامى أخر زميله هددها.

برأت المحكمة المتهمين الس55بعة في قض55ية بسنت بع55د أن غير الشهود شهادتهم، ولازالت المحكم55ة تنظ55ر في طلب النقض الخ55اص به55ا.
 أل55ف جني55ه٣٠٠وبالنسبة للبلاغ المقدم في محامي55ا المتهمين، ح̈كم على ه55انى عب55ادة بالس55جن سنتين م55ع إيق55اف التنفي55ذ، وغرام55ة 

 ألف جنيه.١٥ أشهر حبس وغرامة ٦ ألف جنيه غرامة، وعلى المحامى الأخر ٥٠̈خفضت إلى سنة مع وقف التنفيذ و
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تحليل
 منحى جديد في علاق55ة المواط55نين والمواطن55ات به55ا، فتح55ولت من وس55يلة لمتابع55ة٢٠١١أخذت الإنترنت بعد أحداث ث55ورة ين55اير 

. سجلت أعداد١الأخبار والتواصل الاجتماعي لوسيلة تنظيمية بالأساس ووس55يلة حش55د من خلال منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي
المس55تخدمين في ذلك الع55ام والع55ام الذي تلاه أعلى مع55دلات اس55تخدام منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي، ورغم ذلك إلا أن عدد
المستخدمات النساء للإنترنت لم يشهد هذه القفزة، وإن شهد بداية لظهور بعض المجموعات النسوية والمب55ادرات ال55تي تقوده55ا النس55اء

.٢عبر منصات التواصل الاجتماعي
 ح555تى لحظ555ات الاختن555اق الحالي555ة وال555تي تشهد العديد من التضييقات التشريعية٢٠٢٠ وح555تى ٢٠١١مرت عشر س555نوات من 

والقانونية والأمنية على النشاط الإلBكتروني العام على الإن55ترنت. إلا أن المفارق55ة أن عدد المب55ادرات ال55تي انطلقت خلال الس55نوات
. وهو ما قد يؤدي إلى افتراض٢٠١١ بلغ ضعف عدد المبادرات النسوية أو المبادرات التي تقودها النساء في ٢٠٢٠الأخيرة وفي 

، إلا أن النساء لا يزلن يتحسسن طريقهن نحو اكتشاف الإنترنت كأداة ووس55يلة٢٠١١أن رغم المساحات غير المقيدة للإنترنت في 
لتحقيق أهدافهن.

ورغم التضييق الذي تم55يزت ب55ه الس55نوات الأخيرة إلا أن استيعاب النس55اء لق55دراتهن على التنظيم، والتوجي55ه، والحملات، والنشر،
وإنشاء المبادرات زاد بشكل ملحوظ، كما اكتسبن ُجرأة وثقة دفعتهن إلى ط55رح القض55ايا الجدلي55ة للنق55اش على الإن55ترنت ومنص55ات

، مث55ل التح55رش٢٠١١التواصل الاجتماعي وعدم حصر النقاش في الموضوعات المعت55ادة ال55تي اتس55مت به55ا الأع55وام الأولى من55ذ 
، لتنتق55ل العديد من المجموعات لمناقش55ة موض55وعات تتعلق بمب55دأ التراضي الجنسي في٣الجنسي وتش55ويه الأعض55اء التناس55لية للنس55اء

العلاقات العاطفي55ة، والاغتص55اب الزوجي، والإنج55اب خارج مؤسس55ة الزواج التقليدي55ة، واس55تقلال الفتي55ات، ودعم الاس55تقلال
المادي للنساء، وغيرها. فظلت موضوعات التحرش الجنسي والعنف ضد النساء في مقدمة المبادرات التي لا يزال ̈يحش55د له55ا، جنب55ا

إلى جنب مع محاولات النساء لرفع سقف نقاش القضايا النسوية بعيدا عن الطرح والموضوعات المعتادة.

التضامن النسوي ضد منصات التواصل االجتماعي 

رغم محدودية الموضوعات النس55وية المتداولة على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي، ومحاولة بعض الحركات السياس55ية وض55ع أولويات
للنضال والمطالب لا تشمل حقوق النس55اء، كما ظه55ر جلي55ا في الإعت55داء على مس55يرة في وس55ط الق55اهرة في الي55وم الع55المي للنس55اء في

موعات النسوية عن العمل على فرض أجندتها على الساحة، خاص55ة ض55د تعنت منص55ات التواص55ل٢٠١١ . إلا أن ذلك لم يثنى المج
الاجتماعي كفيسبوك.

١ https://mystudentvoices.com/the-role-of-social-media-in-the-2011-egyptian-revolution-9867a5f32be1٢ https://www.researchgate.net/publication/332281593_Women_and_the_Digitally-Mediated_Revolution_in_the_Middle_East_Applying_Digital_Methods
٣ https://fount.aucegypt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2122&context=etds
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، بع55د أن حذفت إدارة فيس55بوك منش55ورا لع55دد من٢٠١١اكتسبت مبادرة انتفاضة المرأة في العالم العربي زخم55ا ه55ائلا في أكت55وبر 
المدونات ومديرات الحملة وتعطيل حسابات مديرات الحملة. احتوى المنشور المحذوف على صورة للناشطة دانا بقدونس بدون حج55اب
وهي تحمل جواز سفرها الذي تظهر صورتها فيه بالحجاب، مع لافتة كتبت عليها: ” أنا مع انتفاضة المرأة في الع55الم الع55ربي لأني كنت

. تسببت تلك الص55ورة في حملة رقمي55ة للإبلاغ عن المنش55ور١محروم55ة ولم55دة عشرين س55نة من أن يلامس اله55واء جس55دي وش55عري“
كمحتوى مسيء، ليحذف المنشور ويعطل أي حساب يعيد نشر الصورة، بما فيهم حسابات مديرات الصفحة.

اضطر فيسبوك إلى التراجع عن هذه الإُجراءات بعد أن تعرض إلى حملة ض55غط إقليمي55ة وحملة جم55ع توقيع55ات وإعادة نشر المنش55ور
آلاف المرات، الأمر الذي أجبر فيسبوك على التراجع عن موقف55ه. يمكنن55ا تصنيف ه55ذه الحملة وه55ذا الإُجراء كأول انتص55ار نس55وي

خالص بعيدا عن الحراك السياسي في المنطقة العربية ضد منصات التواصل الاجتماعي وسياستها الأبوية.

لغة الخطاب المستخدمة 

بالرغم من أن المجتمع المصري يعرف نفسه بأنه مجتم55ع محاف55ظ، يمكن55ك كف55رد إطلاق م55ا تش55اء من الس55باب والألف55اظ المسيئة أو
الكلمات التحقيرية في الأماكن العامة أو الأحاديث الجانبية الشخصية أو أثن55اء الش55جار، طالم55ا و̈لدت ذكرا! أم55ا إذا كنتê تع55رفين
نفسك كأنثى، يصبح ترديد تلك العبارات أو الكلمات أو التوصيفات أو نشرها من خلال منش55ورات عام55ة على منص55ات التواص55ل

الاجتماعي، أمرا غير مقبول على الإطلاق!
 والأعوام التي تلته حدة في الحراك السياسي، الأمر الذي صاحبه عنف على المس55توى اللفظي٢٠١١فرضت الطبيعة السياسية لعام 

والجسدي والذي نالت النساء القدر الأعظم منه. حين حاولت مجموعة من النساء الحديث وتوثيق ما يتعرضن له في الشارع المصري
من عنف لفظي وجسدي، هاجت المواقع الاجتماعية، ليس من فداحة التحرش والعن55ف الذي تعرض55ت له تلك النس55اء، ولBكن

من ُجرأة اللغة المستخدمة لتوصيف ما وقع عليهن من أذى.
ربما تكون هذه المرة الأولى التي اتسمت فيها النساء بالجرأة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل ما يتعرضن له بدق55ة، وبدلا من
الغضب مما تعرضن له، كان الغضب من استخدام الألف55اظ الجريئ55ة ال55تي عبرن به55ا عم55ا حدث لهن! الاس55تهجان والاستنكار لم يلق
صدى عند معظم النساء وهو ما ساهم بشكل كبير في تغيير المزاج العام وتقبل طرح النساء لما تعرضن ويتعرضن له وتفهم غض55بهن
وأولوية توجيه الغضب للمتحرشين والمعتدين بدلا من صب الغضب على الضحايا ولغتهن وطريقة تعبيرهن أثناء وصف ما تعرضن له.

فتغيرت سردية ”التحرش الجنسي نتيجة لملابس النساء“ إلى تجريم التحرش وعقاب المتحرش!

تعديالت عىل قانون التحرش الجنيس وقانون حماية الشهود

 نتيجة لكثافة الخطاب الخاص بمكافحة التحرش، وتداول وقائع التحرش الجنسي وال55تي س55اهمت٢٠١١ لعام ١١صدر المرسوم رقم 
الإنترنت في نقل صورة حية لبعض من تلك الوقائع. غلظ المرسوم العقوبات على ُجرائم التحرش بجميع أشكاله بما في ذلك التح55رش

١ https://syriauntold.com/2014/02/21/المرأة-السورية-والانتفاضة-الحرب-على-ج
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 مكرر ”أ“٣٠٦، و٢٨٩، و٢٨٨ مكرر، و٢٦٩، و٢٦٩، و٢٦٨، و٢٦٧بالوسائل الرقمية، حيث است̈بدلت نص55وص الم55واد أرق55ام 
من قانون العقوبات.

 بعد التعديل إلى ق55انون العقوبات١٣٠٦، أضيفت المادة ٢٠١٤وبعد مجموعة الإعتداءات الجنسية التي وقعت في ميدان التحرير في 
، والتي وصفت ُجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات المصري، ليتم ”المعاقبة بالحبس م55دة لا١٩٣٧ لسنة ٥٨رقم 

تجاوز سنة وبغرامة لا تق5ل عن م5ائتي جني5ه ولا تزيد على أل55ف جني5ه أو بإحدى ه5اتين العقوبتين كل من تع55رض لأنثي على وجه
يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى ق55د وق55ع
عن طريق التليفون. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب ُجريمة من نفس نوع الجريمة المنص5وص عليه5ا في الفق5رتين الس55ابقتين مرة أخرى في
خلال سنة من تاريخ الحكم علي5ه في الجريم55ة الأولى تك5ون العقوب5ة الحبس وغرام5ة لا تق5ل عن خمس55مائة جني5ه ولا تزيد على ثلاث5ة

آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.“.
ولم يكت55ف التع55ديل الأول بتوص55يف ُجرائم التح55رش الجنسي في الش55ارع، ب55ل امت55د إلى تجريمه55ا على وس55ائل الإتص55ال الس55لBكية أو

، والذي غلظ عقوب55ة التح55رش٢٠٢١ في ١٤١. وصدر القانون رقم ٢اللاسلBكية، لتشمل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي
 مكرر من قانون العقوبات المصري، وحول ُجريمة التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية لا تقل مدة الحبس٣٠٦الجنسي في المادة 

فيه55ا عن عامين، وشمل توص55يف التح55رش باس55تخدام منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي والإن55ترنت، كما جع55ل من اس55تغلال النف55وذ
٣والمنصب للحصول على منفعة جنسية سببا لتغليظ العقوبة إلى سبع سنوات من السجن!

، على نص ق55انون يس55مح لقاضي التحقي55ق عدم إثب55ات بيانات المج55ني عليه55ا في ُجرائم٢٠٢٠ يولي55و ٩كما واف55ق مجلس الش55عب في 
التحرش الجنسي وهتك الع5رض بحيث يفتح مل5ف ف5رعي يض5من سرية بيانات المج5ني عليه5ا كاملة، يع5رض على المحكم5ة كلم5ا ̈طلب

ملة التي بدأتها مبادرة شرطة الاعتداءات ضد أحمد بسام زكي، وإحج55ام العديد من الفتي55ات عن التق55دم بالش55كوى٤ذلك ، نتيجة للح
رسميا خوفا من التشهير بهن، أو تسريب بياناتهن لأهل المتهم. يهدف القانون الجديد وتعديلاته إلى

بالرغم من صدور قانون يهدف لتشجيع الفتيات على التق55دم ببلاغات ض55د المتحرش55ين دون الخ55وف من التشهير بهن، إلا إن نفس
المش5كلة م5ازالت مس5تمرة بسبب عدم تنفي5ذ الق5انون والتقي5د ب5ه. فمثلا في واقع5ة فت5اة ميت غم5ر، عن5د تق5دم الض5حية بالبلاغ ض5د
المتحرشين بها والمعتدين عليها جنسيا، تداولت معظم المواقع الإلBكترونية صورها وبياناتها الشخصية في اليوم التالي للبلاغ، مع إخف55اء

 مكرر المضافة حديثا إلى قانون الإُجراءات الجنائي5ة وال5تي تقضي بحماي5ة وحف5ظ بيانات١١٣هوية المتهمين، وذلك خلافا للمادة رقم 
.٥وخصوصية ضحايا التحرش الجنسي

١ https://harassmap.org/ar/laws/law-text٢ https://alwafd.news/article/3072196٣ https://www.youm7.com/story/2021/8/20/ 5430174تغليظ-عقوبة-التحرش-المباشر-والإل¢كتروني-بالقانون-الجديد-واعتبارها-جناية/  ٤ https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1359505-٥ مصر-تعديل-قانوني-لإخفاء-بيانات-ضحايا-التحرش https://legal-agenda.com/شهور-بعد-التعديل-قانون-حماية-بيانات-ضح/ 
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التغري النوعي في طبيعة المبادرات النسوية

الم تكن أبدا حملة   في مصر ذات مدة زمنية محددة، أو مجرد رد فعل عالمي لحملة أك55بر، لBكنه55ا كانت لحظ55ة بداي55ة هام55ة في#أناBأيض�
مصر وكانت بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة، وضجيجها أرق الBكثيرين وهدد بعضهم ودف55ع العديد من المؤسس55ات التقليدي55ة لمحاولة
التصدي لعمليات الب55وح النس55ائي حفاظ55ا على امتي55ازاتهم. كانت لحظ55ة ملهم55ة بإمتي55از، رفعت س55قف النقاش55ات والح55دود بج55رأة،
ووضعت حق النساء والتراضي في العلاقات كأساس بعيدا عن الدين والثقافة. وكل نقاش مجتمعي تلا تلك الحملة مدين له55ا بالضربة
الأولى في رفع سقف التوقعات والنقاش المجتمعي حول القضايا النسوية بدء�ا من الجنس الرضائي سواء داخل العلاقات الزوجية أو

خارجها إلى المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي.
 وحتى هذه اللحظ5ة وشهدت زخم5ا أك55بر، وإن لم تخ55̈ل من مب5ادرات مكافح5ة التح55رش٢٠١٧تغيرت نوعية المبادرات النسوية منذ 

الجنسي، إلا أن لغة الخطاب المطروح والرؤية حول قضايا التحرش تغيرت. فبعد أن كانت لغة الخطاب تميل إلى المحافظة وتستخدم
القيم الأبوية في بعض الأحيان، أو تغازل الحس الشعبى في ضرورة حماية النساء، جاءت لغة الخطاب في الأعوام الأخيرة من مبدأ
حق النساء في بيئة آمنة وخالية من التحرش، وحق وحرية النساء في ارتداء ما يلائمهن من ملابس، فالنساء ضحايا التح55رش الجنسي

ولا يجب لوم أي امرأة تعرضت للتحرش بسبب نوع ملابسها، أو نشاطها الاجتماعي أو الجنسي.
اصاحبت حملة   العالمية حملة موازية باللغة العربية على المستوى المحلي في مصر، والتي شهدت مشاركات إقليمية لإلقاء الضوء#أناBأيض�

على التحرش الجنسي في مصر. ساعدت تدوينات هذه الحملة العديد من النساء على استخدام الإنترنت لرواية قصص تحرش جنسي،
من خلال ممارسات جنسية غير رضائية. بمعنى عدم التقيد بالتوصيف التقليدى للممارسات الجنسية خارج منظومة الزواج والتصريح

بالعلاقات الرضائية وتوصيف الجنس غير الرضائي وتعريفه كاعتداء جنسي.
اأولى تلك الوق5ائع ال5تي أعقبت حملة   العالمي5ة كانت عب5ارة عن رس5الة على البريد الإلBك5تروني، تروي وق5ائع تح5رش جنسي#أنا5Bأيض�

داخل إحدى المؤسسات الحقوقية المصرية متهمة عضوين فاعلين ومؤثرين في الحركة الحقوقي55ة بالاغتص55اب والتح55رش الجنسي الذي
وقع عليها منذ عدة سنوات. لم يكن صدى تلك الرسالة ووقعها أمرا هينا إذ أحدث صدعا داخل الحركة الحقوقية في مصر، ولBكن

المكاسب الاجتماعية والنسوية من تلك الواقعة صارت حجر الأساس لمبادرات أخرى انطلقت من تلك الأرضية المكتسبة.
طرحت واقعة ”فتاة الإيميل“ كما اص5طلح على تس55ميتها وقته55ا، ولأول مرة بش55كل خالي من الذنب فكرة الممارس55ات الجنس55ية خارج
مؤسس55ة الزواج كأمر مس55لم ب55ه دون ت55برير، واعتب55ار أي علاق55ة جنس55ية غير رض55ائية ح55تى وإن كانت في إط55ار مؤسس55ة الزواج هى
اغتص55اب أو تح55رش. وط55رح لأول مرة بش55كل ق55وي ومباشر مب55دأ التراضي في العلاق55ات الجنس55ية والذي يش55مل ال55وعي والموافق55ة

الصريحة غير الضمنية على الممارسة الجنسية.
لم تكن مناقشة تلك الموضوعات على الإنترنت حينها بسهولة الكتابة عنها الآن. فقد انقسم جمهور منصات التواص55ل الاجتم55اعي وقته55ا
ما بين الصدمة والاستنكار لفكرة طرح موضوعات عن الجنس ومناقشة الجنس خارج مؤسسة الزواج والاعتراف به، وما بين محت55د
ومحتج على مناقشة قض5ايا جنس5ية تمس أف5راد في الحركة الحقوقي5ة مم5ا ق5د يسيء إلى الح5راك ويعطى فرص5ة للخص5وم لاس55تغلال تلك
الوقائع وهو ما حدث بالفعل. إلا أن كل ذلك لم يوق5ف النق5اش ح5ول تعريف5ات التراضي والتح5رش الجنسي والاغتص5اب. ولربم5ا
تكون كل مبادرة نسوية انطلقت لمناقشة التحرش الجنسي في مصر من منطلق تقدمي مدينة لهذه الواقعة وص55احبتها في رف55ع س55قف
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النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وتمهيد الطريق ليصبح المجتمع أك55ثر ُجرأة وحسم في إدان55ة التح55رش والاعت55داء الجنسي
والاغتصاب دون النظر للسياق الذي وقع فيه. وهو ما يمكن ملاحظته في المبادرات التي انطلقت ض55د أحم55د بس55ام زكي، وقض55ية

ُجريمة الفيرمونت، وضد الإعلامي يسري فودة، والشهادات المنشورة على مدونة دفتر حكايات.
اختلف نوع قضايا التحرش التي يجري كشفها والحديث عنه55ا، فلأول مرة تن55اقش تابوه55ات كالتحرش الجنسي داخل المؤسس55ات
الدينية، وهو أمر غير يسير على الإطلاق مع حساسية تناول أي موضوعات تتقاطع مع الدين والجنس في نفس الوقت خاص555ة وإن

.#خادم_متحرشكانت تنال من رجال الدين مثلما حدث في وسم 
نستطيع رصد التغير النوعي أيضا في الجرأة في طبيعة المبادرات بعي55دا عن قض55ايا التح55رش، كتأسيس مجموعات مغلق55ة للنس55اء تتب55نى
تعريف تقدمى للنساء ”بقبول أي فرد يعرف نفسه كامرأة“ لتشمل في عضويتها العابرات جنسيا، بالإض55افة إلى مناقش55ة موض55وعات
خارج الأطر التقليدية تتعلق بحقوق الجسد، والممارسات الجنسية، والصحة الجنسية والعلاقات الجنس55ية بين النس55اء، ووس55ائل من55ع

الحمل، والجنس الفموي وغيره.
على مستوى موازي كانت الإن55ترنت وس55يلة تنظيم للمجموعات التقليدي55ة المهتم55ة بموض55وعات الزواج والأموم55ة ومش55كلاتها، وإن لم

تستثنى من عضويتها العازبات أو المتزوجات بدون أطفال في المجموعات المهتمة بموضوعات الأمومة والإنجاب!
موعات وتنظيمها، بل تعدى إلى استخدام النساء للانترنت كوس55يلة حماي55ة، أو منص55ة للحص55ول على لم يتوقف الأمر عند مستوى المج

 عادل الس55يوي وال55تي اكتسبت ش55عبية وتعاطف55ا كب55يرا على منص55ات#حق_ديالاالحقوق الضائعة وهو ما يمكن ملاحظته في حملة 
التواصل الاجتماعي دون الدخول في تفاصيل فرعية تتعلق بدخول الأم في علاقة خارج الأطر المحافظ55ة، والإنج55اب، والاعتراف
بالابنة والسعي للحصول على حقوقها بدون خطاب الاستتابة والاعتراف بالخطأ، ولBكن من منطلق حقوقى بحت يتعلق بحق الطفلة.
رغم أن الخصومة في قضية عادل السيوي كانت غير متكافئة على مستوى النفوذ والتأثير وتصب لص555الح الرجل الذي يحظى بمجموعة
معارف ونفوذ اجتم55اعي داخل الأوس55اط الثقافي55ة، إلا أن55ه يمكن إرجاع الفض55ل في التع55اطف الBكب55ير والتأيي55د والتش55جيع الذي
حظيت به والدة الطفلة ديالا والانتصار في النهاية إلى واقعتين سابقتين مهدتا الطريق أمام هذا النوع من القضايا وإن لم تحظيا بنفس

هذا الدعم والتعاطف، في حالة هدير مكاوي أو هند الحناوي.
تعود قصة هند الحناوي إلى مطلع الألفية، قبل ظهور منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي وانتش55ار اس55تخدامها له55ذا الح55د. أعلنت هن55د

 عن زواجها العرفي وحملها من الفنان أحمد الفيشاوي، وخاضت معركة طويلة في أروقة المح55اكم لإثب55ات نس55ب٢٠٠٣الحناوي في 
ابنتها بعد إنكار الفيشاوي للزواج. بالرغم من شهرة الفيشاوي وعائلته الفنية، إلا أن هند انتصرت في النهاية وأثبت نسب طفلتها، في

.١سابقة ُجريئة على المجتمع المصري المحافظ
أما هدير مكاوي فهي شابة في منتصف العشرينات خرجت على منصات التواصل الاجتماعي طالبة العون والمس55اعدة والع55ون بع55د
إنجابها لطفل، خارج مؤسسة الزواج التقليدية، معلنة رفض والد الطف55ل الاعتراف ب55ه. ه55دير لم تح55ظ بنفس التع55اطف والتش55جيع
والتأييد الذي استقبلته والدة ابنة عادل السيوي، على العكس كان نصيبها الأكبر من حملات التش55ويه والعن55ف الرقمي، والإعلامي،
ومع الضجيج الذي صاحب قضيتها كان الصوت المنادي بحقوق المرأة في العلاقة الجنسية وحق الطفل في اعتراف الأب به بغض

١ https://akhbarak.net/news/20517832/articles/علاقة-غرامية-انتهت-في-ساحات-المحاكم-التفاصيل
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النظر عن شكل علاقة الأب والأم خافتا، إلا أن حصيلة هذا المجهود والخطاب النسوي المستمر ألقى بثماره عن55دما تكررت الواقع55ة
بشخوص مختلفة بوعي اجتماعي آخر مختلف وتراكمي.

العنف المنظم ضد النساء عىل اإلنرتنت

العنف الموجه ضد النساء على الإنترنت على مستوى العالم، كان دوما ظاهرة استدعت الانتباه والدراس55ة، إلا أن55ه ظ55ل عن55ف على
نطاق الأشخاص تحكمه الدوافع الانتقامية، علاقة غرامية منتهية، أو في بعض الأحيان من الأقارب أو زملاء العمل.

اكتسبت السنوات الأخيرة طابع55ا مختلف55ا فيم55ا يتعلق بالعنف الموجه ض55د النس55اء على الإن55ترنت، لم يع55د العن55ف مقتصرا على دوائر
الأقارب أو بغرض الانتقام، حتى في حالة الإبلاغ عن الإساءة في المنشور المتعلق بمبادرة انتفاضة الم55رأة في ال55وطن الع55ربي وال55تي
أدت لحذف الصورة التي اعترض عليها بعض المحافظين قبل أن يعيد فيسبوك نشرها، لم يكن مجهودا منظما بقدر ما هو رد فعل على

ُجرأة الطرح وقتها.
، أنشئت جماعات من الشباب والرجال٢٠١٤أصبح العنف الموجه ضد النساء على الإنترنت أكثر تنظيما في السنوات التي أعقبت 

مجموعات مغلقة على فيسبوك تشارك المنشورات المثيرة للجدل من وجهة نظرهم لاستهدافها بالإبلاغ عن الاساءة بهدف حظره55ا، أو
إمطار تلك المنشورات بالتعليقات المنتقدة والمسيئة، أو وضع تعبير ”الهاهاه55ا“ فيم55ا يع55رف بمجموعات ”الهاه55ا“. تتن55اول المنش55ورات
المستهدفة عادة بهذه الهجم55ات المنظم55ة غالب55ا دعم مجتمع55ات الميم ع ومناصرتها أو قض55اياها ومش55كلاتها، أو تتسم بالجرأة في ط55رح

الموضوعات الجنسية او النسوية.
 بعد رف55ع مجموعة من الأف55راد لعلم ق55وس ق55زح خلال إحدى٢٠١٦لعل أشهر الوقائع حول العنف المنظم والتي ظهرت بوادرها في 

الحفلات الغنائية، وإن شهدت بعض الاستهداف لBكنها لم ترق إلى مستوى التنظيم. دفعت هذه الممارسات العدائية بالش55ابة س55ارة
 إلى إنه55اء حياته55ا بالانتح55ار في غرفته55ا في كن55دا، وال55تي رحلت له55ا تفاديا للملاحق55ات الأمني55ة وهربا من الوصم٢٠٢٠حجازي في 

المجتمعي الذي لاحقها بعد واقعة رفعها لعلم فخر المثلية في حفل فرقة مشروع ليلى، والذي لم يتوقف بتركها مصر وحرمانه55ا من كل
الدعم الذي كانت تحتاجه، إذ لاحقها على وسائل التواصل المختلفة.

كانت سارة حجازي ناشطة يسارية وعضوة فاعلة في مجتمع الميم ع. أثار نشر رسالة انتحار سارة تعاطف55ا ه55ائلا على منص55ات التواص55ل
الاجتماعي حتى بين المجموعات المحافظة وغير المؤيدة لمجتمع الميم ع. أدى الزخم الهائل في التع55اطف م55ع س55ارة حج55ازى لاس55تدعاء
الواقعة الأصلية بأثر رجعي ومقارنة حجم الضرر والأذى الهائلين الذي تعرضت لهما بالمقارنة ببساطة الفعل ”رف55ع علم ق55وس ق55زح“.
أثار هذا الزخم والنقاش حفيظة العديد من المجموعات المتطرفة أو اليميني55ة على منص55ات التواص55ل الاجتم55اعي، ودفعتهم إلى تنظيم
أنفسهم، فأصبحت جميع المنشورات وخاصة التي تلقى تفاعل كثيف مكتظ55ة بتعب55يرات ”الهاه55ا“ بالإض55افة إلى التعليق55ات المنق55ادة
والمهاجمة والبذيئة. كما تعرضت الحسابات الشخصية التي غيرت صورها الشخص55ية لص55ورة ملون55ة لعلم ق55وس ق55زح أو لص55ورة س55ارة
حجازي، لحملة كراهية عنيفة في صندوق الرسائل الخاصة. بالإضافة إلى تصميم منشورات تجمع الحسابات الشخص55ية للمتع55اطفين م55ع

سارة ونشرها بهدف التحريض عليهم واستهدافهم.
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يمكن تفسير ظاهرة العنف المنظم ضد أي طرح نسوي أو ُجريء على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها رد فع55ل على حالة الذعر
التي أصابت المجموعات اليمينية والمحافظة تجاه قضايا المرأة ومجتمعات الميم ع، وعلانية التعبير عن التضامن م55ع س55ارة حج55ازى وإعادة

طرح فكرة القسوة في العقاب مقابل الحريات الشخصية.
كما يمكن تفسير ظاهرة العنف المنظم على منصات التواصل الاجتماعي على ضوء نجاحات النساء ومجتمعات الميم ع في رفع س55قف
الطرح الاجتماعي وُجرأته والتصريح به علانية دون تبريرات نمطية أو مح5اولات اكتس5اب التع5اطف، ب5ل من منطلق حق5وقى بحت

مؤمن بالحريات الشخصية والاجتماعية للأفراد.
مثال آخر على ظاهرة العنف المنظم ضد النساء على منصات التواصل الاجتماعي يظهر في واقع5ة م5ا عرف إعلامي5ا بفتي5ات التي5ك

توك، فهي مثال على التنظيم المستمر لاستهداف محاولات النساء لفرض واقع اجتماعي مختلف باستخدام الإنترنت.
، وه55و ص55احب قن55اة شهيرة على موق55ع يوتي55وب١ حملة ممنهجة من مجموعة يقودها رجال أشهرهم ناصر حكاي55ة٢٠١٩بدأت في إبريل 

 استهدف فيها ناصر#خليهاBتنضفوحساب على التيك توك يحمل نفس الاسم. من خلال حلقات مستمرة وحملة منظمة تحت وسم 
حكاية وأخرين حسابات فتيات على التيك ت55وك واليوتي55وب ليب55دأوا في انتقاده55ا والتشهير بص55احباتها. كل حلق55ة لناصر كانت بمثاب55ة
توى الرقمي، ليبدأ الآخرون عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى في الكتاب55ة صافرة البداية ليبدأ الهجوم والتشهير على صاحبة المح
والت55دوين وتس55جيل حلق55ات عن ه55ذه الشخص55ية. وباس55تخدام نظري55ة كرة الثلج يب55دأ العديد بالوص55ول إلى المحت55وى ومش55اركة ه55ذه
المجموعة تطوعا بالهجوم على صاحبة الحساب على جميع المنصات. الخطوة الثانية من الاستهداف تبدأ عن5د تق5ديم أحد المح55امين بلاغا
توى والقبض على صاحبته، لتبدأ بعدها حلقات عبر اليوتيوب تناشد النائب الع55ام بالقبض على أصحاب إلى النائب العام لمنع هذا المح

تلك الحسابات تحت دعوى الإساءة لقيم المجتمع وترويج المحتوى البذيء.
، حينما بدأت حملات القبض على الفتيات ص55احبات المحت55وى على التي55ك ت55وك بدعوى٢٠٢٠بدأت تلك الحملات تؤتي ثمارها في 

انتهاك قيم الأسرة المصرية، وبع5د كل حملة قبض على فت5اة يب5دأ ناصر في اس5تهداف فت5اة أخرى على اليوتي5وب أو تي5ك ت5وك، ح5تى
تحولت منصة ناصر حكاية إلى منصة لتسليم الفتيات إلى النائب الع5ام الذي بدا وكأن5ه يس5تجيب سريعا لتلك المط5الب. ناصر حكاي5ة
وحملات الBكراهية التي شنها تسببت وحدها في حبس ما يزيد عن عشر نساء وص55دور أحكام ض55دهن بلغت عشر س55نوات في بعض

الأحيان، بالإضافة إلى تغريمهن مبالغ باهظة.

العامل االقتصادي

أغلب النساء والفتيات اللاتي قبض عليهن إثر حملات العنف والBكراهية والتحريض، كن من خلفية اقتص5ادية بس5يطة أو متوس55طة،
وكن مؤثرات على المنصات التي اس55تخدمناها وحظين بشهرة واس55عة بين رواد ومس55تخدمي تلك المواق55ع، وحققن أرباحا من خلال

تلك المنصات.
العائد الم55ادى من تلك المنص55ات مكنهن من الحص55ول على مظه55ر ي55وحي بالثراء، كما أن معظمهن تح55ولن إلى عائلا أساس55يا داخل
أسرهن بسبب التفاعلات التي تتم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن. لذلك لا يمكن التغاضي عن العامل الاقتص55ادي/
١ https://kohljournal.press/ar/tiktok-women-egypt 

٤١
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الطبقي وراء استهداف النساء والفتي5ات س55واء من قب5ل الأف55راد أو الدولة، انطلاق55ا من مب5دأ الف5زع من حي5ازة النس55اء لاس55تقلالها
المادي والشعور بأنهن غير مضطرات للزواج بشكله التقليدي، الأمر الذي دفع بعضهن على التمرد على الإطار التقليدي الذي يح55اول
المجتمع وضعهن فيه. على ضوء ه5ذا الاف5تراض يمكن تفس55ير الحملات ال5تي تمت من مجموعات يتزعمه5ا ذك55ور به5دف إثن5اء أي فت5اة
أخرى عن إتباع نفس طريقهن، كما أن الأمر لا يخلو من عامل المنافسة إذ أن وجود منصات له55ؤلاء الفتي5ات يس55حب من رص5يد
الرجال على الإنترنت وحجم مشاهدة ومتابعة قن5واتهم. ب5ل أن العديد من الذكور الذين ق5ادوا حملة التش5ويه ض5د الفتي5ات، اكتس5بوا

أساس شهرتهم من تناول محتوى حساباتهن.
كان العامل الاقتصادي/الطبقي مؤثرا وحاسما أيضا في اختيار الدولة للتدخل لمعاقبة الفتيات، وفي انتقائية ه55ذا الاختي55ار، فالشريحة
الاجتماعي5ة للفتي5ات اللاتي ُجرت مح55اكمتهن كانت من خلفي5ات اقتص55ادية/اجتماعي5ة متواض5عة أو متوس55طة، بينم5ا نفس المحت5وى

استمرت بعض الفتيات ذات الخلفية الأعلى طبقيا والأكثر شهرة ونفوذا اجتماعيا في بثه دون تعرضهن لأي مسائلة.

وهم الوصول والعدالة االجتماعية عىل منصات التواصل
االجتماعي

بالقدر الذي تروج له منصات التواصل الاجتماعي لسياسات مكافحة العنف على الإنترنت والتص55دي لخط55اب الBكراهي55ة، وتأسيس
مجموعة من المعايير لتنقية المحتوى الرقمي، فشلت هذه المنصات في حماية النساء من العنف، وفي بعض الأحي55ان سهلت التح55رش بهن
بتجاهل كل بلاغات الإساءة وحظر حسابات الفتيات ومسح المحتوى الرقمي الخ55اص بهن نتيجة لمجموعة من الحملات المنظم55ة لحجب

محتواهن وإسكات أصواتهن.
 بش55كل٢٠١١لم تكن منصات التواصل الاجتماعي خلال العشر سنوات الماضية صوت من لا ص55وت له، وإن عملت في بدايات 

أقل تمييزا. فبالرغم من السهولة النسبية التي وفرتها هذه المنصات في الوصول إلى الإنترنت وإنشاء حس55ابات إلBكتروني55ة علي5ه، إلا أن
فرص55ة أن تص55بح مس55موعا ليس55ت بنفس السهولة. للوص55ول لذلك يجب على أن يك55ون حس55ابك موثق55ا، أو تحظى بع55دد كب55ير من
المتابعين، أو يتابعك مجموعة من المؤثرين المؤيدين لموقفك، بدون ذلك لن يسمعك أحد. سياسات فيسبوك وطريقة عمل الخوارزميات
الغامضة أو طبيعة المنشور واستخدام كلمات معينة ق55د تلقي بالمنش55ور في ق55اع المنش55ورات المتداولة، وق55د يرس55ل فيس55بوك تح55ذيرا ق55د
يتطور إلى حظر الحساب لمدة مؤقتة إذا كتبت مستخدمة منش55ورا يحم55ل وص55فا للرجال/للرجل يحتم55ل أك55ثر من مع55نى، أحدها ق55د
ا. عادة م5ا يرس55ل فيس55بوك تح5ذيرا أولي5ا وفي حالة تكرار م5ا تعت5بره آلي5ات الذكاء الص5ناعي مخالف5ة، يمكن تجمي5د يك5ون أو يب55دو مهين�5

الحساب لمدة تطول تدريجيا مع تكرار المخالفات أو تؤدي لغلق الحساب تماما.
في نفس الوقت تتقاعس إدارة فيسبوك وتويتر عن إغلاق الحسابات أو حذف المنشورات التي تحض على الBكراهية أو تح5رض ض5د
النساء بنفس السرعة إن استجابت على الإطلاق لهذه البلاغات. تتبع المنصتين آلية شديدة التمييز في الاس55تجابة لمث55ل تلك البلاغات.
على سبيل المثال، تويتر يستجيب بش5كل أسرع لبلاغات الإس5اءة إذا جاءت من حس5اب موث5ق، ويس5تلزم الأمر حملة من البلاغات

إذا كان صاحب الحساب المشكو بحقه له عدد كبير من المتابعين.

٤٢



من الجدير بالذكر هنا التأكيد على الحاجة الماسة للمزيد من الدراسات حول ظاهرة تنظيم العن55ف الموجه ض55د النس55اء على الإن55ترنت
بشكل أكثر عمقا، والحاجة لاستكش55اف الأس55باب المنهجي55ة ال55تي أدت إلي55ه، وتأثيره على اس55تخدام النس55اء للإن55ترنت أداة للتمكين

الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مردوده على الصحة النفسية لهن والتي قد تدفع بعضهن للانتحار!

٤٣



ملحقات

الخط الزمين للوسوم )هاشتاج( المذكورة في البحث

٢٠١١

●#supportsamira
#من_الجسد_وإليه●
#حقها_اختيارها●
#متحرش_الميكروباص●

٢٠١٣

دماغك X#صلحها●

٢٠١٧

#أول_محاوله_تحرش_كان_عمري●
#حق-يوسف●
#لا-لضرب-النار-في-المناسبات●
#المتحرش_م_ف●
ا – #أنا_كمان – ● metoo##أناBأيض�
#خادم_متحرش●

٢٠١٨

#حق_ديالا عادل السيوي●
●#HerHonorSettingTheBar
#المنصة_حقها●

٤٤



٢٠٢٠

#كلانواعالعنفضدالمرأة●
●#alltypesofviolenceagainstwomen
#حق_منه_عبدالعزيز●
#بعد_اذن_الاسرة_المصرية●
#الستات_لبعضيها●
#متحرش_المعادي●
#تحرش_القطار●
#متحرش_المترو●
#متحرش_المطار●
#ادعم_فتاة_ميت_غمر – #حق_بسنت_فين●

٤٥



oالyyا ومتصoرyyا حoا تقني oمتون مؤسسة اجتماعية ترعى مجتمع
ا للجنسyyانية )الجنyyدر(، يعyyزز ويمكن التنميyyة oyyا ومراعيoادرyyوق

والرخاء االجتماعيني.

ا من خدمات تقنيyyة المعلومyyات، بمyyا في oتقدم متون طيف
ذلyyyك االستشyyyارات وتطyyyوير الyyyوب والتyyyدريب والتyyyوطني
والتطبيقyyyyات المستضyyyyافة، لألفyyyyراد و المنظمyyyyات غyyyyري
الحكوميyyة و الرشكات الصyyغرية و المتوسyyطة و الكبyyرية.

link https://motoon.org
envelope info@motoon.org
facebook Motoon.org
twitter Motoondotorg
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