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  ملحات من مطالب الحركة النسوية املصرية

 عبر تاريخها

 

 هالة كمال

 

 

سوي تقدم هذه الورقة قراءة للحركة النسوية املصرية، متتبعة أشكال العمل الن

 0يات على مدار القرن العشرين ومطلع القرن الحالي.عتها النسويات املصر فواملطالب التي ر 

وتستعين هذه الدراسة بالنظرية النسوية والتاريخ النسوي في صياغة خارطة للحركة النسائية 

املصرية والعمل النسوي على مدار ما يتجاوز مائة عام من تاريخ مصر. وتقدم الورقة قراءة 

في سياقاتها  ها والتحديات التي واجهتهاألهم مالمح الحركة من حيث مطالبها وإنجازات

ويتم تقسيم الحركة النسوية هنا إلى أربع موجات   االجتماعية والسياسية املحلية والعاملية.

تاريخية، مع تسليط الضوء على نقاط التقاطع والتالقي بين املطالب النسوية والوطنية 

 عية. ونضال النساء املصريات من أجل حقوقهن السياسية واالجتما

وتتبع الدراسة أهم السمات املحددة لكل موجة من موجات الحراك النسوي املصري، 

والتمثيل السياس ي،  فترى أن املوجة األولى اتسمت بالتركيز على مسألة حق النساء في التعليم

بينما شهدت املوجة الثانية حصول النساء على الكثير من الحقوق  الدستورية والقانونية في 

وية الدولة، أما املوجة الثالثة فقد تميزت بتطور العمل النسوي في إطار التنظيم سياق نس

املوجة الرابعة من الحركة النسوية  2111املدني والعمل األهلي، في حين أطلقت ثورة يناير 

املصرية بالتأكيد على مكتسبات الحركة النسوية املصرية عبر تاريخها واقتحام مساحات 

الجنسانية وأجساد النساء، وتحديدا في لتنظيم النسوي ومسألة جديدة تخص قضايا ا

عالقتها باملجال العام. وتخلص الورقة إلى وجود تواصل عبر أجيال الحركة النسوية املصرية 

                                                 
تعتمد هذه الورقة على مجموعة من املحاضرات التي أعددتها حول تاريخ الحركة النسوية املصرية وعرضتها  1

املدرسة النسوية في في برامج محاضرات النوع االجتماعي والتاريخ الشفاهي في مؤسسة املرأة والذاكرة، وكذلك 
ة الكادر السياس ي في مؤسسة نظرة للدراسات النسوية على مدار السنوات املاضية. وقد بلورتها في ومدرس

دراسة نشرتها باللغة اإلنجليزية بعنوان "قرن من مطالب النساء املصريات: الحركة النسوية املصرية في موجاتها 
 Hala Kamal, “A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian)األربعة" 

Feminist Movement” 2016) والتي استندت فيها إلى تلك املحاضرات كما قمت خاللها بتطوير دراسة كنت ،
 (.2114قد نشرتها باللغة العربية منذ سنوات بعنوان "الحركة النسائية حركة سياسية" )
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سوية نوي، فكل موجة من موجات الحركة المن حيث املطالب املرفوعة وأدوات العمل النس

 مألجيال السابقة والبناء عليها بما يجعلنا أمااملصرية تحرص على الحفاظ على مكتسبات ا

مطالب نسوية سياسية واجتماعية منطلقة من واقع املجتمع املصري عامة وتاريخ النساء 

 والنسويات املصريات خاصة. 

ويمكن النظر إلى تاريخ الحركة النسوية املصرية باعتباره نضاال متواصال في سبيل العدالة 

لعام والخاص. وهو نضال يتسم بوضوح الرؤية والصوت وخاصة خالل واملساواة في املجالين ا

القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين. ونحن إذ نتحدث عن الحركة النسائية 

كحراك منظم يتم في املجال العام ضد السلطة املهيمنة، فال يفوتنا أن نعود إلى أولى 

في إطار كفاح الشعب  1919مارس  12يوم  املظاهرات النسائية املصرية الكبرى التي قامت

التأريخ لها يقتصر  ، وهي املظاهرة التي لم1919املصري ضد االستعمار البريطاني في ظل ثورة 

إنما نجدها أيضا موثقة في الصحف التي كانت تصدر التاريخ املصري الرسمي، و  في مصادر

ا مسيرة النساء املصريات حينذاك، بل وفي قصيدة لشاعر النيل حافظ إبراهيم، يصف فيه

، مما أدى إلى سقوط أول شهيدة واملواجهات العنيفة التي واجهتها من قبل قوات الشرطة

. وفيما يلي نص وإصابة العديد من املشاركاتوهي حميدة خليل، ، 1919لثورة مصرية 

 حافظ إبراهيم:قصيدة 
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الحراك إال أن هذا الحدث التاريخي بما تضمنه من عنف ضد املتظاهرات لم يوقف 

ن التعبئة والتنظيم والتخطيط إلى املزيد م النسويات املصريات النسائي والنسوي، بل دفع

السياس ي والذي تنامى على مدار السنين بما شهده من فترات صعود وهبوط. وقد وجدنا لتلك 

املصرية، حين انضمت النساء املصريات  2111اللحظة التاريخية أصداءها خالل ثورة يناير 

والحرية والعدالة إلى املسيرات واملظاهرات التي شهدتها الشوارع املصرية مطالبة بالعيش 

كما رسمها حافظ  1919االجتماعية والكرامة اإلنسانية. ونجد في صورة متظاهرات ثورة 

إبراهيم ما يقابلها من أشكال االحتجاج النسائي في وجه عنف السلطة املنهجي. فباإلضافة إلى 

املسيل والغاز  األساليب القمعية التقليدية املتعارف عليها مثل العص ي والرصاص املطاطي

للدموع وغيرها من أشكال العنف الجسدي بشكل عام، شهدنا كذلك أشكاال من العنف 

الجنس ي الذي يستهدف أجساد النساء بشكل خاص. ولكنها ممارسات سلطوية قمعية تجد من 

يوثقها عبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، إلى جانب الجهود التي تقوم بها مؤسسات 

، 1919حقوقية والنسوية. ومرة أخرى، ومثلما كان الحال مع متظاهرات ثورة املجتمع املدني ال

تلقى الناجيات من أعمال العنف الجسدي والجنس ي اليوم الكثير من الدعم النفس ي والفخر 

على شجاعتهن في التعبير عن احتجاجهن السلمي وسعيهن إلى  - وإن كان غير رسمي –املعنوي 

 للتغيير.

عمل السياس ي بصفة اتصاف قدر كبير من املشاركة النسائية في ال وعلى الرغم من عدم

النسوية من حيث عدم تعبيرها عن مطالب نسوية مباشرة، مثل املطالب املناهضة لالحتالل 

البريطاني في مطلع القرن العشرين أو تلك الساعية إلى تحقيق العدالة االجتماعية، إال أن أي 

صرف النظر عن مطالبه املباشرة، يحمل في رأيي بعدا فعل احتجاجي تقوم به النساء، وب

نسويا. ففي حالة التظاهر السلمي على سبيل املثال، يتضمن ذلك الفعل قدرا من التعبئة 

                                                 
 ي": القصيدة متاحة على موقع "الديوان: موسوعة الشعر العرب 2

http://www.aldiwan.net/poem10677.html 
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والتحرك في مساحة من املجال العام الذي لطاملا كان حكرا على الرجال، بما يضفي على أي 

 ةعدم تمحور مشاركة النساء في ثور حراك نسائي في الشارع طابعا نسويا سياسيا. فرغم 

ركة في حد حول قضايا ومطالب نسوية مباشرة، إال أنني أرى املشا 2111 في ثورة ثم 1919

)وما قبله( وحتى  1919. هذا وقد شهد التاريخ املصري، منذ عام ذاتها بمثابة فعل نسوي 

مع غيرهن في سبيل )وما بعده( انخراط النساء املصريات في تنظيم صفوفهن والتحالف  2111

تحمل ، قضايا النساء وحقوقهن اإلنسانية، في مسيرة نضالية ومن أجل تحقيق مطالب نسوية

  3د التركيز عليه في هذه الورقة.وهو الجانب الذي أو قدرا من االستمرارية، 

ومن هنا أسعى إلى تتبع أهم التطورات التي مرت بها الحركة النسوية املصرية في ضوء 

تي رفعتها، كما أحاول بلورة املالمح العامة لتلك املطالب في سياقاتها التاريخية املطالب ال

أهم سمات الحركة النسوية  فيما يلي وهكذا أطرحوتحديد أدوات العمل النسوي في مصر. 

املصرية منذ نهايات القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحالي، مع اإلشارة إلى العالقة بين العمل 

املصرية بتتبع مطالب النساء املصاغة واملعلنة على مدار قرن من الزمان،  النسوي والدولة

 م.1911وتحديدا منذ 

 

 الحركة النسوية املصرية

حركة النسوية املصرية هو كونها تقتصر ال غير الدقيقة السائدة عنإن من أبرز املقوالت 

ن األحيان على حساب مجموعة من النساء البارزات املطالبات بحقوق النساء وفي كثير م على

األسرة واملجتمع. كما أن أصواتا عديدة داعمة لحقوق النساء ترى أنه ال يجوز أن تحتل 

حقوق النساء الصدارة أو األولوية على القضايا االجتماعية والسياسية إذ يرى أصحاب تلك 

و الدعاوى أن النساء سيحصلن على حقوقهن بمجرد تحقيق الديمقراطية أو الليبرالية أ

تبعا للموقف الذي تتبناه. ونجد في مصر تكرار مطالبة النساء بإرجاء مطالبهن  –االشتراكية 

النسوية وتوحيد جهودهن من أجل التخلص من االستعمار في املاض ي وتحقيق العدالة 

                                                 
يمكن تناول الحركة النسائية والنسوية املصرية بمقاربات متنوعة، وذلك من خالل التركيز على الصحافة  3

(، أو دراسة أوضاع النساء في إطار البنى 1994/2111، وبث بارون 1973النسائية )مثال: إجالل خليفة 
(، أو دراسة فترات تاريخية بعينها )مثال: 1992/1999، أميرة سنبل 1992/1999د التشريعية )مثال: ليلى أحم

، 2111/2112النساء )مثال: ماريلين بوث  كتابة، أو دراسة (1925/2112، جوديث تاكر 1922سبكي آمال ال
، 1921 مذكرات هدى شعراوي شخصيات نسوية بارزة )مثال: سير (، أو دراسة 2114رضوى عاشور وأخريات 

(، وذلك إلى جانب الدراسات 1992/1999حياة درية شفيق سيرة ، و 2114، 1993 مذكرات إنجي أفالطون و
، نادية 1995التي تدور حول تكوين الحركة النسائية والنسوية املصرية )مثال: نادية عبد الوهاب وأخريات 

 (.2111/2112العلي 
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في الحاضر. أما هذه الورقة فتنطلق من القناعة الراسخة بأن الحركة النسوية  ةاالجتماعي

ستند إلى الوعي بأن وضع النساء خاضع ألشكال متعددة من القمع والتهميش حركة سياسية ت

 واإلقصاء، وباعتبارها حركة تسعى إلى تغيير أوضاع النساء من أجل العدالة االجتماعية.

فالحركة النسوية حركة سياسية من حيث اعترافها بعدم وجود توازن في عالقات القوى 

وتقاطعاته مع أشكال أخرى من التمييز والقهر. على أساس جندري،  والبنى السلطوية

وتتمحور الحركة النسوية حول النساء وتناضل من أجل تقوية النساء وتحسين أوضاعهن 

املعيشية، في عملية تتضمن أحيانا مواجهات مع أشكال ومستويات متنوعة من السلطة، 

هي حركة وقودها "الوعي السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية والثقافية وغيرها. و 

 النسوي" الجمعي والذي تعرفه الباحثة النسوية األمريكية جيردا ليرنر كما يلي:

 

إن تعريفي للوعي النسوي يعني وعي النساء بأنهن ينتمين إلى فئة 

ثانوية، وأنهن تعرضن للظلم باعتبارهن نساء، وأن وضعهن الثانوي 

و مفروض اجتماعيا، الخاضع ليس وضعا مرتبطا بالطبيعة وإنما ه

وأنه يجب عليهن التحالف مع نساء أخريات للتخلص من أشكال 

الظلم الواقع عليهن، وأخيرا أنه يجب عليهن تقديم رؤية بديلة للنظام 

االجتماعي، بحيث تتمتع فيه النساء مثلهن مثل الرجال باالستقاللية 

 4وحق تقرير مصيرهن.

 

تعريف بين املعرفة والعمل أي الفكر والفعل عن وهكذا يجمع الوعي النسوي طبقا لهذا ال

ملقاومة والتغيير. ومن هنا تصبح الحركة النسوية املنطلقة من طريق اإلدراك والتضامن وا

الوعي النسوي حركة سياسية واعية بعالقات القوى االجتماعية الجندرية التي تعمل على قمع 

يز ضد النساء ومواجهتها والتغلب النساء وتهميشهن، فتسعى إلى الكشف عن مواطن التمي

 عليها.

النساء املصريات في  وبشكل عام يتم إرجاع تاريخ الحركة النسوية املصرية إلى مشاركة

االحتالل البريطاني ملصر. وتتم اإلشارة تحديدا إلى انضمامهن إلى مظاهرات  دض 1919ثورة 

الوطني املصري سعد زغلول  التي أعقبت قيام السلطات البريطانية بنفي الزعيم 1919مارس 

ورفاقه إلى جزر سيشيل. ومن جانب آخر، كثيرا ما يتم الربط بين نشأة حركة املطالبة بحقوق 

مثقفي عصر النهضة من أمثال جمال الدين األفغاني ورفاعة رافع الطهطاوي  النساء وبين

                                                 
4 p.14.  ,sThe Creation of Feminist ConsciousnesGerda Lerner,  
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عقود إلى  والشيخ محمد عبده وقاسم أمين، واستمر تسليط الضوء على أدوارهم على مدار

أن دعت الباحثات والناشطات النسويات املصريات منذ ثمانينيات القرن العشرين إلى إعادة 

قراءة التاريخ وتتبع أدوار النساء املصريات في إثارة الوعي النسوي على مدار التاريخ الحديث. 

نذ تاريخ كما أن املقاربات النسوية لدراسة التاريخ املصري كشفت عن أدوار فاعلة للنساء م

ولكن أولى  5مصر القديمة مرورا بمختلف العصور ووصوال إلى تاريخها الحديث واملعاصر.

تتبدى في كتابات املثقفات املصريات الالتي دعون  الشواهد الدالة على تصاعد الوعي النسوي 

إن  2إلى إعادة النظر في املعايير االجتماعية السائدة وحقوق النساء في مشروع النهضة املصري.

حسب سياقها التاريخي واملطالب التي  اللحركة النسوية املصرية تاريخ عريق، ويمكن تتبعه

رفعتها النساء املصريات في كل مرحلة من مراحل تطورها، والتي أراها تنتظم في أربع موجات 

   أتناولها بالتفصيل في األجزاء التالية من هذه الورقة.

 

 إرهاصات الوعي النسوي 

، إال أن مشاركة النساء في 1919في ثورة  النساء املصريات دورا بارزا وفعااللقد لعبت 

ال تمثل في حد ذاتها نقطة البداية في العمل النسوي. إذ تشير  1919املظاهرات منذ مارس 

مشاركة النساء في مقاومة الحملة الفرنسية على مصر بمجرد أن وطئت املصادر التاريخية إلى 

، إذ خرجت النساء إلى 1792راض ي املصرية في اإلسكندرية في عام القوات الفرنسية األ 

الشوارع معبرات عن احتجاجهن على الغزو الفرنس ي. وهو موقف سياس ي ساهم بال شك في 

تقوية النساء التخاذ موقف في وجه مستويات أخرى من القهر الذي تعرضن له، بما أدى بهن 

ت فيه النساء أدوارهن الجندرية في املجتمع إلى عقد مؤتمر النساء في رشيد والذي ناقش

كما نجد إشارات تاريخية إلى  7املصري مقارنة بأوضاع النساء الفرنسيات داخل أسرهن.

االحتجاجات التي شاركت فيها النساء خالل الحكم العثماني في مصر، مثل تلك التي شهدتها 

كذلك يذكر  2تكاليف املعيشة.أحياء باب الشعرية وبوالق ضد نظام جباية الضرائب وارتفاع 

مشاركة النساء في حركة املقاومة ضد قيام البحرية البريطانية بضرب واملؤرخات املؤرخون 

، وتشير املصادر التاريخية 1222مدينة اإلسكندرية تمهيدا لالحتالل البريطاني ملصر في يوليو 

                                                 
 .(2111) يمكن الرجوع على سبيل املثال إلى: هدى الصدة وعماد أبو غازي  5
للمزيد حول أدوار النساء املصريات في طرح قضايا النساء واإلصالحات الجندرية في سياق الحركة الوطنية  2

(، بث 1922السبكي )املصرية وحركة التنوير الثقافي واالجتماعي، يمكن الرجوع على سبيل املثال إلى: آمال 
 (.Hoda Elsadda 2012(، هدى الصدة )2111بارون )

 .24هدى الصدة وعماد أبو غازي، ص 7
 .25-24هدى الصدة وعماد أبو غازي، ص 2
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طفاال، بجانب الدور الذي إلى أعمال املقاومة التي قام بها الشعب املصري، رجاال ونساء وأ

لعبته نساء األسرة املالكة املصرية بالتبرع بالخيل واملستلزمات الطبية واألموال دعما لحركة 

جد أن مشاركة النساء في العمل السياس ي نوبالتالي  9املقاومة الشعبية ضد االحتالل البريطاني.

الوطني، باستثناء اجتماع نساء كما أوردتها املصادر التاريخية اتخذت بداياتها سمات العمل 

 رشيد بما حمله من بعد نسوي.

وعلى الرغم من عدم تعبير تلك املظاهرات املبكرة عن مطالب نسوية، إال أنه تجدر 

اإلشارة إلى كونها تكشف عن مرحلة من تطور الوعي النسوي، على مستوى الشكل إن لم يكن 

إلى املجال العام في زمن لم تكن تتمتع املضمون. فقد قامت النساء بتنظيم أنفسهن وخرجن 

ملمح نسوي. فالبعد  فيما يمكن اعتباره فعال سياسيا ذافيه النساء حتى بحق التعليم، 

النسوي ال يستند هنا إلى الشعارات التي حملتها النساء وإنما في تمردهن على الثقافة السائدة 

الخاص ممثال في بيوتهن. كذلك فإن التي كانت تقيد نساء الطبقتين الوسطى والعليا باملجال 

مشاركة النساء الحقا في االحتجاجات املناهضة لالحتالل البريطاني، بزعامة حزب الوفد، أدت 

، وهي مبادرة حزبية ساهمت في 1919إلى تكوين لجنة سيدات الوفد املركزية في ديسمبر 

قامت في الوقت نفسه املزيد من سمات الليبرالية والوطنية على حزب الوفد بينما إضفاء 

بتقوية النساء ومنحتهن مساحة للعمل السياس ي داخل كيان حزبي قوي يعترف بحقوق 

ولكن تجدر اإلشارة هنا أيضا إلى أن نضال النساء املصريات من أجل حقوقهن  11النساء.

 تزامن مع املطالب الوطنية املصرية، واقترنت في الحالتين بمناهضة االحتالل البريطاني ملصر.

فعلى سبيل املثال، كانت مطالب النساء بحق التعليم تلقى الرفض واملقاومة من القوى 

  11املصرية الرجعية والسلطات البريطانية معا.

 

 املوجة األولى: حق التعليم وحق االنتخاب 

 )نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين(

ؤلفة بث بارون دور الصحافة النسائية تتتبع امل، النهضة النسائية في مصرعن  في كتابها

، والتي 1292، في عام الفتاةمنذ صدور أول مجلة نسائية، وهي مجلة في بث الوعي النسوي 

                                                 
 .32-34هدى الصدة وعماد أبو غازي، ص 9

ساء في أن مشاركة الن، 1923في دراستها حول هدى شعراوي ومؤتمر روما  (،2111) ترى جين سعيد املقدس ي 11
حركة مناهضة االحتالل البريطاني اتسمت في بداياتها بالطابع الشعبي وضمت نساء من مختلف طبقات 

 املجتمع املصري، ولكنها تحولت فيما بعد إلى حركة نخبوية مرتبطة باألحزاب السياسية.
 .(2111)، وبث بارون (1999)يمكن الرجوع في ذلك إلى: ليلى أحمد  11
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عام  فتاة الشرق ، و1292عام  أنيس الجليسأعقبها صدور مجالت نسائية عديدة منها مجلة 

ير عن آراء النساء وغيرها، هادفة كلها إلى التعب 1912في عام  الجنس اللطيف، و1912

واملطالبة بحقوقهن. وتشير بث بارون إلى أن صعود حركة التحرر الوطني في مصر صاحبها 

ازدياد في التفكير الثقافي حول املجتمع والهوية بما أدى بالتالي إلى إعادة التفكير في األدوار 

ت الصادرة االجتماعية والثقافية والجندرية، وهو ما انعكس على صفحات الصحف واملجال 

حينذاك، والتي فتحت نقاشات عامة حول قضايا متنوعة كالزواج والطالق وتعدد الزوجات 

وحضانة األطفال والتعليم والعمل، باإلضافة إلى موضوعات كالحجاب والسفور والحياة 

ومن ناحية أخرى، كانت نساء الطبقات العليا يقمن صالونات ثقافية لعل أشهرها  12املنزلية.

التي كانت تتردد  -ميرة نازلي فاضل وصالون مي زيادة، وقد أتاحت تلك الصالونات صالون األ 

مساحة للتواصل الفكري والحوار الثقافي املباشر بين النساء والرجال  -عليها شخصيات بارزة 

 حول قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية وجندرية. 

حول النقاش لنساء املصريات تتيح لانتشرت املحاضرات العامة التي وعلى صعيد آخر، 

والتي كانت  الفرع النسائي في الجامعة املصريةمحاضرات وقف هن وخاصة بعد مسائل تهم

وباإلضافة إلى ذلك كله، تزايد  1912.13إلى أن تم وقفها عام  1919تعقد بانتظام منذ عام 

ات الخيرية التي اقتحام النساء للمجال العام عبر االنخراط في العمل األهلي من خالل الجمعي

أسستها وأدارتها نساء من الطبقة الوسطى بدعم مادي من نساء األرستقراطية املصرية، 

واتسمت بتركيزها على تقديم خدمات طبية واجتماعية للنساء واألطفال الفقراء وتوفير مالجئ 

 آمنة لليتامى وللنساء املشردات.

اتسمت بأهمية كبيرة في ال أنها ورغم عدم اقتصار تلك األنشطة على العمل النسوي، إ

عدة جوانب. أوال، أتاحت للنساء قدرا من حرية من انخراط النساء في العمل العام، وذلك 

الحركة عبر الحدود الفاصلة املفروضة اجتماعيا بين املجالين العام والخاص. ثانيا، فعلى 

س أدوارا منزلية على الرغم من أن معظم املهام التي قامت بها النساء كانت ذات صبغة تعك

                                                 
 .41-19األول صبث بارون، الفصل  12
طالبت النساء املصريات بإتاحة املجال لهن لاللتحاق بالدراسة  1912عند افتتاح الجامعة املصرية في عام  13

في الجامعة، فالتحق عدد من النساء بالجامعة وحضرن محاضراتها جنبا إلى جنب زمالئهن الرجال، بينما 
لنساء فقط في الجامعة. وقد أدت تلك املطالب إلى طالبت أخريات من نساء الطبقة العليا إتاحة محاضرات ل

( وتم تخصيص يومي األربعاء والجمعة ملحاضرات 1912-1919تأسيس الفرع النسائي في الجامعة املصرية )
خاصة بالنساء تلقيها شخصيات نسائية بارزة مثل ملك حفني ناصف ونبوية موس ى ورحمة صروف وغيرهن. 

ن الرجوع إلى الدراسة التالية: هالة كمال، "محاضرات الفرع النسائي في للمزيد حول الفرع النسائي، يمك
 ".1912-1919الجامعة املصرية 
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سبيل العناية باألطفال ورعاية اآلخرين، إال أنها تضمنت أيضا الخروج من نطاق املنزل 

واقتحام املجال العام بما يتطلبه من ضرورة تحليل لألوضاع وتقديم حلول للمشاكل 

ات  االجتماعية وممارسة صنع القرار. ثالثا، إن إصدار الصحف واملجالت وتأسيس املبر 

جمعيات وعقد الصالونات الثقافية هي أنشطة تطلبت من القائمات عليها تطوير آليات وال

وأدوات إدارية وتنظيمية أشمل مما تتطلبه إدارة شؤون املنزل، بما ساهم بالتالي في تطوير 

النساء ألدوات العمل السياس ي مثل التمثيل والتفاوض إلى جانب مهارات التفكير املنطقي 

للتعارف  لقد مكنت تلك األنشطة النساء من بناء شبكاترابعا، قناع. والقدرة على اإل

املثقفين املصريين  والتقارب مع نساء أخريات يقاربهن في الفكر واملوقف، وكذلك التواصل مع

  أفرادا وجماعات. 

سعيهن إلى  فيوالنسائية وقد انعكس اهتمام النساء بالشؤون االجتماعية والسياسية 

من السلطة، فنجد أول صياغة ملطالب النساء ممثلة في املطالب العشرة التي تحديد مطالبهن 

صاغتها ملك حفني ناصف وطرحتها على النساء ضمن محاضرة ألقتها في حزب األمة ثم نشرتها 

 14،النسائياتكتابها  فيثم تمت إعادة نشرها لصاحبها أحمد لطفي السيد،  الجريدةجريدة 

وقد واصلت  15تعليم الفتيات وحقوق النساء في إطار الزواج.وهي املطالب التي ركزت على 

الرامية إلى النص على الجماعية جهودهن والتي تبلورت الحقا في النساء الدفع بمطالبهن 

، فاستجابت القوى السياسية ملطالبهن التعليمية وحرمتهن من 1923حقوق النساء في دستور 

ن تأكيد عدم التمييز بين املصريين على أساس املادة الثالثة م خلتحقوقهن السياسية، إذ 

الجنس، بما حرم النساء من حق االنتخاب، بينما اقتصر النص على حقوق النساء في دستور 

جعلت التعليم األولي إلزاميا "للمصريين من بنين وبنات" ومجانيا في التي  19على املادة  1923

من النساء من لجنة نساء الوفد وقد أدى ذلك إلى خروج مجموعة  املدارس الحكومية.

وقد  12املركزية، وقمن بزعامة هدى شعراوي بتأسيس االتحاد النسائي املصري في نفس العام.

عن جمع النسويات املصريات بين قضايا  كاشفةجاء برنامج االتحاد النسائي املصري كوثيقة 

املصري إلى ثالثة الوطن واملجتمع والنساء، فنجدهن وقد قسمن برنامج االتحاد النسائي 

أقسام. ويتناول القسم األول مطالب تتعلق بقضايا وطنية عامة تتضمن االستقالل 

واالمتيازات األجنبية والقوانين وبناء الدولة الحديثة. أما القسم الثاني فقد جاء بعنوان 

يام "القسم االجتماعي" حيث التركيز على قضايا التعليم األولي والثانوي والعالي، وتشجيع ق

                                                 
 .(1911) النسائياتملك حفني ناصف،  14
 .1قائمة مطالب ملك حفني ناصف مرفقة في امللحق رقم  15
 .212-192، 112-115آمال السبكي، ص 12
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وإقامة املستشفيات واملالجئ وتطوير الزراعة، ، وحماية األيدي العاملة الصناعة الوطنية

. أما القسم األخير، فهو "القسم النسوي" الذي يتضمن ستة بنود تطالب وتنظيم السجون 

 17بحقوق للنساء في التعليم واالنتخاب والقوانين املنظمة للزواج.

املصرية في موجتها األولى هي فتح أبواب التعليم أمام  إنجازات الحركة النسويةولعل أهم 

الفتيات والنساء على مدار العقدين األولين من القرن العشرين، بدءا بالتعليم األولي وانتهاء 

. فعلى 1922بالتعليم الجامعي الذي التحقت به أول دفعة من خريجات الجامعة في عام 

عملية  ، إال أن1912لجامعة املصرية عام الرغم من وقف محاضرات الفرع النسائي في ا

تطوير الجامعة التي قام بها أحمد لطفي السيد، وتحويلها إلى مؤسسة تعليمية تمنح درجات 

علمية، بدال من كونها مجرد منبر تثقيفي كما كان حالها عند نشأتها في بدايات القرن، شهدت 

وق والعلوم، مما أدى إلى تخرج أول التحاق الدفعات األولى من النساء بكليات اآلداب والحق

ملجال العمل ، فتوالت الدفعات وتتابع اقتحام النساء 1933دفعة من خريجات الجامعة عام 

 في املؤسسات املصرية الحكومية منها والخاصة.

التزايد املطرد في أعداد النساء العامالت املتعلمات ارتفاع الوعي بحقوقهن  علىوقد ترتب 

صفوفهن وتحديد مطالبهن من أجل تعديل القوانين بما يضمن لهن حقوقا  كعامالت، وتنظيم

مساوية لزمالئهن في العمل من الرجال، بل وبما يأخذ في االعتبار أدوار األمومة ورعاية األطفال 

املطالبات بالجمع بينها وبين واجبات الوظيفة والعمل. وهكذا تم تأسيس الحزب النسائي 

مطالب  فاطمة نعمت راشد، والذي يعبر برنامجه التأسيس ي عن بزعامة 1942املصري عام 

تشتمل على املساواة بين الجنسين وحصول النساء على الحقوق السياسية واالجتماعية على 

أساس املواطنة وفتح كافة وظائف الدولة أمام النساء وضمان حقوق النساء في العمل 

ديل القوانين املتعلقة بالزواج وتعدد وحقوقهن النقابية، إلى جانب املطالب الخاصة بتع

تأسست اللجنة الوطنية  1942وفي عام  12الزوجات والطالق والنفقة وحضانة األطفال.

للطلبة والعمال بعضوية إنجي إفالطون وانتخاب لطيفة الزيات رئيسة للجنة، لتجمع بين 

  19مطالب تحرير النساء والتحرر الوطني.

لتكون مجلة نسائية  1945في عام  بنت النيلها وكانت درية شفيق قد أصدرت مجلت

في عام بنت النيل  اتحادتأسيس بموجهة للنساء املصريات والعربيات، ثم ما لبثت أن قامت 

ضمنان "السعي إلى رفع مستوى األسرة املصرية نين يتثهدفين اوتضمن برنامجه  ،1949

                                                 
 .2مللحق رقم برنامج االتحاد النسائي املصري مرفق في ا 17
 . 3برنامج الحزب النسائي املصري مرفق في امللحق رقم  12
 .139-132، ص(1995) نادية عبد الوهاب 19
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تي تحقق تدعيم األسرة ال ثقافيا واجتماعيا وصحيا"، و"السعي إلى إصدار التشريعات

قد انصب و  21من خالل "السعي لتقرير حق املرأة في االنتخاب والنيابة عن األمة." "املصرية

الرئيس ي على قضية املشاركة السياسية للنساء والتي  اهتمام درية شفيق واتحاد بنت النيل

النيل إلى مؤتمر  اتحاد بنت . فدعايل القوانين في صالح النساءها املدخل األساس ي لتعدناعتبر 

تم فيه رفع املطالب الثالثة التالية: تعديل قانون االنتخاب بما  1951فبراير  19نسائي في 

يساوي بين النساء والرجال في الحقوق السياسية، وتشريع القوانين بما يحمي األسرة بتقييد 

يوليو، ومع  23وفي أعقاب ثورة  21حق الطالق وتعدد الزوجات، واملساواة في الحقوق واألجور.

عن الطعام أعلنت درية شفيق اإلضراب  عدم تمثيل النساء في لجنة كتابة الدستور،

من أجل إدراج مطالب النساء  1954ة واإلسكندرية عام في القاهر فانضمت إليها رفيقاتها 

  22.الجديدوالنص على حقوقهن في دستور الجمهورية 

ية "املظاهرة النسائية الكبرى التي نظمتها كما تقص علينا إنجي إفالطون في مذكراتها حكا

في إطار مشاركة النساء في دعم حركة  23"1951نوفمبر  14القوى الوطنية والتقدمية يوم 

نقلته عما نشر في جريدة كما أوردت وصفا للمظاهرة في منطقة القناة.  املقاومة الشعبية

 :األهرام

 

لفتيات كان موكب اليوم موكبا فريدا ضم ألوف السيدات وا

السافرات كما ضم ألوفا من املحجبات ظهرت بعضهن باملالءات 

اللف وجلهن باملالبس الريفية. وقد سرن جنبا إلى جنب مع املحاميات 

والطبيبات والحكيمات واملمرضات .. لقد جندت مصر نساءها بل 

دفعتهن الوطنية فتقدمن الصفوف في أروع مظاهرة قومية شاهدتها 

  البالد.

 

رت إلى تقدم سيزا نبراوي املسيرة حاملة لوحة تصور هدى شعراوي، بينما سارت إلى وقد أشا

جوارها امرأة تحمل لوحة للشهيدة أم صابر التي سقطت برصاص القوات البريطانية في 

                                                 
 .4برنامج اتحاد بنت النيل مرفق في امللحق رقم  21
 .172-175، صالحركة النسائية في مصرإجالل خليفة،  21
 وما تالها. 235، صدرية شفيق: امرأة مختلفة 22
درية شفيق: امرأة نجي إفالطون مع آمال السبكي فيما يتصل بتاريخ املظاهرة، بينما ترد في كتاب تتفق رواية إ 23

 1951نوفمبر  13باعتبارها مظاهرة للمطالبة بمشاركة النساء في الكفاح املسلح تم تنظيمها في يوم  مختلفة
 . 211ص، 1919تزامنا مع ذكرى ثورة 
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فنانات كلية الفنون الجميلة في رسم اللوحات وإعداد و فناني اشتراك القناة. وأوضحت 

إنجي إفالطون املسيرات التي تضمنتها املظاهرة  وصفتوقد  ة.الالفتات التي حملتها املسير 

مظاهرة اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية انطالقا من النسائية الكبرى، والتي اشتملت على 

مقر االتحاد النسائي في شارع القصر العيني، مرورا بشارع سليمان باشا )طلعت حرب(، 

يو(، انتهاء بميدان إبراهيم باشا )ميدان األوبرا يول 22وبامتداده إلى شارع فؤاد األول )

والتي  "السيدات الوفدياتأخرى من "القديمة(، حيث انضمت إلى هذه املسيرة مظاهرة 

وكذلك جبهة سيدات مصر التي كانت تضم جمعية بنت  ،تحركت من ضريح سعد زغلول 

 24النيل والحزب النسائي املصري. 

 تمقاومة الشعبية تأسيسها في هذا اليوم، وأصدر هذا وقد أعلنت اللجنة النسائية لل

عالنا عن مشاركة النساء في مقاومة االستعمار. وقد تضمن البرنامج أربعة إبرنامجا يتضمن 

أهداف للعمل النسائي املنظم، مع تحديد خمسة وسائل لتنفيذ تلك األهداف. وعلى الرغم 

ذكرنا بتحرك الجيل السابق ضد وطنية، توأهداف ا التحرك النسائي بقضية ذمن ارتباط ه

، إال أن غياب املطالب النسوية املباشرة ال ينفي عن هذا التحرك 1919مارس  12االحتالل في 

النسائي صبغته النسوية من حيث اقتحام النساء مجال العمل الفدائي "جنبا إلى جنب مع 

واجبها الوطني" "زميلها املواطن، مجاهدة وشهيدة ومضحية"، بما في ذلك من تأكيد على 

في برنامج املباشر أما البعد النسوي  صة على قيم "الحرية واملساواة والسالم."يكمواطنة حر 

اللجنة فيتمثل في أدوات التنفيذ التي تقوم على التضامن والتحالف النسوي على املستوى 

دي النيل العالمي وعلى النطاق اإلقليمي بالتنسيق مع كفاح النساء السودانيات في إقليم وا

 25 ونساء الشرق، وعلى مستوى الوطن.

 

 املوجة الثانية: نسوية الدولة واملرأة العاملة 

 )من خمسينيات وحتى سبعينيات القرن العشرين(

في دراستها املهمة عن الفترة الناصرية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، تركز لورا 

حيث  22واالشتراكية العربية والنسوية في مصر، باير على العالقة بين مشروع القومية العربية

ترى أن النظام الناصري اتجه من تجاهل وقمع املبادرات النسائية املستقلة إلى توظيفهن في 

                                                 
 .119-112، صمذكرات إنجي إفالطون  24
 .5رنامج اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية مرفق في امللحق رقم ب 25
22 , p. 55.Revolutionary Womanhood Laura Bier, 
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وقد  27مشروعه السياس ي، وهي استراتيجية استخدمها مع فئات أخرى كالعمال والفالحين.

ون لدى القانون سواء، وهم املصريلتنص على اآلتي: " 1952من دستور  31جاءت املادة 

ل أو متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األص

نظام عبد الناصر بتأميم العمل األهلي " ولكنه صاحب ذلك قيام اللغة أو الدين أو العقيدة.

ليحتكر النظام ري، وحل األحزاب، بما في ذلك االتحاد النسائي املصري والحزب النسائي املص

أي تحكم الدولة في تناول  ‘نسوية الدولة’الحديث عن مصالح النساء، متخذا مسارا معبرا عن 

يحمل تناقضا بين "اإلطار التقدمي" املتمثل في تعديل القوانين وهو مسار جاء  قضايا النساء.

سبيل املثال،  بما يضمن مزيدا من الحقوق للنساء في القوانين املدنية كقانون العمل على

بينما يتمسك باإلطار "املحافظ" فيما يتعلق بقوانين األسرة واألحوال الشخصية املتحكمة في 

  22املجال الخاص.

مجال العمل النسوي في مصر على مدار سبعينيات  على هاسيطرتواصلت الدولة هذا وقد 

املصريات من وثمانينيات القرن العشرين. فمع تأميم العمل النسوي وحرمان النسويات 

التنظيم النسوي املستقل عن مؤسسات الدولة، لجأت النسويات املصريات إلى التوجه 

مباشرة إلى أجهزة السلطة الحاكمة مطالبات بتعديالت تشريعية فيما يتصل بقوانين األسرة 

وتبنتها واألحوال الشخصية، فجاءت مسألتا قوانين الطاعة والطالق على رأس القائمة، 

وأكاديميات مصريات، فقادت عزيزة حسين على سبيل املثال حملة  صحفياتمحاميات و 

لتغيير قانون األحوال الشخصية، وخاصة مسألة جر الزوجة إلى بيت الطاعة وحق الرجل 

وهي نفس املطالب التي طرحتها النسويات املصريات منذ بدايات القرن  املنفرد في الطالق.

  ات العمل من أجل تحقيقها.العشرين، وإن اختلفت تفاصيلها وأدو 

التزم  1922ثم امليثاق الوطني الصادر عام  1952ومن الجدير بالذكر أن دستور 

 52باملساواة بين الجنسين على أساس املواطنة نحو بناء املجتمع االشتراكي، كما نصت املادة 

قرار مجانية من الدستور على التزام الدولة بتوفير فرص العمل لكافة املواطنين. وقد كان إل

التعليم حتى املستوى الجامعي والتوسع في الخدمات الصحية وتأميم املصانع وبناء مؤسسات 

أدى إلى فتح مجاالت كثيرة أمام النساء والتوسع في توظيفهن، ومع ذلك ظلت  أنالدولة 

ر مجاالت كالقضاء والسلك الدبلوماس ي واملناصب الوزارية العليا تستبعد النساء وتكاد تقتص

وفي ذات الوقت تبنت الدولة سياسة تنظيم األسرة، فساهمت من  على الرجال لفترات طويلة.

                                                 
27 Laura Bier, p. 55. 
22 Mervat Hatem, p. 232. 
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هن جانب في تشجيع النساء على العمل بينما مارست في الوقت ذاتها سلطة التحكم في أجساد

 ويزيد عدد أطفالها على الثالثة ه وحقوقهن اإلنجابية، وأصبح نموذج األسرة الصغيرة التي ال

ممثلة على  ،ج املثالي والذي تم ترسيخه من خالل القوانين الخاصة برعاية األطفالالنموذ

   التي تستحقها النساء العامالت في القطاع الحكومي. سبيل املثال بإجازات رعاية الطفل

 

 املوجة الثالثة: نسوية املجتمع املدني 

 (6100يناير ثورة )من ثمانينيات القرن العشرين وحتى 

ولة ترخي قبضتها على املجتمع املدني بعد اغتيال السادات ووصول مبارك إلى بدأت الد 

، وكانت السمة املهمة لتلك الفترة بالنسبة للنساء املصريات هو سعي 1921الحكم في عام 

الحكومة املصرية لضمان التأييد الدولي لسياساتها، فكان أن صدقت الدولة على اتفاقية 

لتؤكد بالتالي التزامها  1921،29)سيداو( في عام  املرأةمييز ضد أشكال الت القضاء على جميع

بمواجهة التمييز ضد النساء في مصر. ومن جانب آخر كان لتغيير قوانين الجمعيات والتنظيم 

والعمل األهلي ما فتح املجال أمام النسويات املصريات لتأسيس منظمات نسوية على رأسها 

ة املرأة العربية وما تبعها من توسع في تأسيس مراكز مركز دراسات املرأة الجديدة ورابط

املساندة القانونية للنساء، مثل مركز قضايا املرأة املصرية، وغيرها من املراكز النسوية 

 البحثية والحقوقية والقانونية.

ليقدم دفعة  1994وقد جاء املؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 

سوي في مصر إذ وضع قضايا النساء على قمة األولويات الوطنية حين استضافت للحراك الن

مصر املؤتمر وبرز املجتمع املدني املصري باعتباره الطرف األدق معرفة بقضايا النساء واألكثر 

انخراطا في العمل على تحقيق مطالب النساء. فقد سبق للنسويات املصريات القيام بحمالت 

ية للنساء، بما في ذلك مجموعة العمل املناهضة لختان اإلناث، وغيرها حول الحقوق اإلنجاب

 من القضايا املتصلة بأجساد النساء وجنسانياتهن. وقد شهد املؤتمر الدولي للسكان والتنمية

تواصال قويا بين الحركة الحقوقية املصرية الناشئة والحراك النسوي الصاعد ساهم في بناء 

نظم من خلق شبكات ومجموعات ضغط وحمالت وتحالفات على أدوات للعمل السياس ي امل

الصعيدين املحلي والدولي بشأن حقوق النساء. وقد سعت جميعا إلى تسليط الضوء على 

                                                 
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة:   29

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 
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التمييز ضد النساء حتى في ظل االتفاقيات الدولية الداعمة لحقوق النساء وحقوق 

  31اإلنسان.

املصرية يمكننا تحديد ثالثة أطر عامة  وعند تأمل تلك املرحلة من تاريخ الحركة النسوية

للعمل النسوي. أوال، تكوين لجان املرأة في األحزاب السياسية، وعلى الرغم من اهتمامها 

بالنساء إال أن عملها انصب على قضايا األسرة ال حقوق النساء في حد ذاتها، كما أن برامج 

شهدت   املصالح النسوية. ثانيا،عملها كانت تصاغ بما يتماش ى أساسا مع السياسة الحزبية ال

املوجة الثالثة من الحركة النسوية املصرية تبلور املطالب النسوية في إطار املبادرات التي 

نشأت كمبادرات مستقلة أو ضمن أنشطة املؤسسات الحقوقية واملنظمات الدولية التي 

ت مثلة على ذلك مجموعاأفسحت املجال أمام برامج املرأة والنوع في داخلها، ولعل من أبرز األ 

الرصد اإلعالمي لصور النساء في اإلعالم ومجموعة عمل مناهضة ختان اإلناث في مصر. ثالثا، 

شهدت الثمانينيات والعقود التالية تكوين منظمات نسوية مستقلة تتبنى جوانب متنوعة من 

أدى إلى  قضايا وحقوق النساء، مستفيدة بذلك من مساحات التنظيم والعمل األهلي، مما

نشأة مؤسسات نسوية مثل مركز دراسات املرأة الجديدة، ورابطة املرأة العربية، ومركز 

اسات النسوية التي قضايا املرأة املصرية، ومؤسسة املرأة والذاكرة، انتهاء بمؤسسة نظرة للدر 

ى ، والتي حرصت كلها على استمرار عملها رغم القيود املتتالية املفروضة عل2115نشأت عام 

 31منظمات املجتمع املدني والقوانين املنظمة لعملها واستهداف مؤسساتها.

وهكذا، وبخالف العمل النسوي املباشر، اضطرت نسويات املجتمع املدني إلى مواجهة 

مخاوف الدولة من تزايد قوة وتصاعد مصداقية املنظمات النسوية على مدار التسعينيات، 

، ليفرض أطرا قانونية مقيدة لحرية 1999لجمعيات عام مما دفع الحكومة إلى تعديل قانون ا

التنظيم والعمل األهلي. وقد نتج عن الحملة املناهضة لذلك القانون إثبات عدم دستوريته، 

يحمل املزيد من القيود، وتتالت تلك  2112مما دفع الحكومة إلى إصدار قانون جديد في عام 

فارضا على كافة أشكال العمل األهلي  2114التدخالت التشريعية بحيث صدر آخرها عام 

                                                 
 لالطالع على برنامج العمل الصادر عن املؤتمر:    31

http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf 
 للمزيد حول تلك املؤسسات يمكن زيارة مواقعها اآلتية:  31

 (، /http://nwrcegypt.orgمؤسسة املرأة الجديدة )
 (، /http://www.theallianceforarabwomen.orgرابطة املرأة العربية )

 (، /http://www.cewla.orgمركز قضايا املرأة املصرية )
 (، /http://www.wmf.org.egمؤسسة املرأة والذاكرة )

 (. /http://nazra.orgمؤسسة نظرة للدراسات النسوية )

http://www.theallianceforarabwomen.org/
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، مما أدى الحصول على موافقة الحكومة والخضوع لها ممثلة في وزارة التضامن االجتماعي

  تجميد بعض األنشطة النسوية وسط أجواء مترقبة صدور قانون جديد للعمل األهلي.

د أدت استجابة ، فقوالتمثيل النيابي املشاركة السياسيةبحق النساء في أما فيما يتصل 

مقعد للنساء )من  24النظام للحمالت الداعية إلى تطبيق نظام الحصة )الكوتا( إلى إضافة 

، ولكن بدال من أن تأتي معبرة عن نساء املجتمع املصري، 2111مقعدا( في برملان  512مجموع 

لمرأة احتلت أغلبها نساء من دوائر الحكم وعضوات الحزب الوطني الحاكم واملجلس القومي ل

ب الدولة بنظام التمثيل البرملاني للنساء في انتخابات التابع لرئاسة الجمهورية. وقد أدى تالع

البرملانية إلى تشكيك الحركة النسوية في جدوى نظام حصة النساء في التمثيل  2111عام 

ا في أعقاب انطالق ثورة يناير  ت إذ رفعت النسويات شعارا 2111السياس ي، وهو ما اتضح جلي 

وفي تشكيل لجان كتابة دستور مصر  2111مطالبة باملناصفة في االنتخابات البرملانية عام 

ثر من التمثيل النسائي في تلك املسارات ، مع اهتمامهن بالتمثيل النسوي أكالجديد

 السياسية، وتحديدا في عمليات كتابة دستور مصر ما بعد الثورة. 

لتي تركزت حولها الجهود في املوجة الثالثة من مساحة العمل األساس ي اويمكن القول إن 

، حيث أشكال التمييز ضد املرأة القضاء على جميعتاريخ الحركة النسوية فتتمثل في اتفاقية 

أوضح املؤتمر الدولي للسكان والتنمية تمتع نسويات املجتمع املدني بجوانب الفكر ومتطلبات 

ء في املجتمع، فأصبحت هؤالء النساء العمل في سبيل تحقيق العدالة واملساواة للنسا

الناشطات في إطار منظمات العمل النسوي هن الطرف األبرز واألقدر عند الحديث عن 

قضايا النساء والتعبير عن مصالحهن على املستويين الوطني والدولي. وقد أدت نسوية املجتمع 

لى إحياء سياسة نسوية املدني إلى تهديد سلطة الدولة في التعبير عن النساء، مما دفعها إ

بتأسيس املجلس القومي للمرأة كمتحدث رسمي عن  ،الدولة في مواجهة نسوية املجتمع املدني

لحصول على اأوضاع النساء في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع املنظمات الدولية و 

 دعمها بدعوى تنفيذ بنود االتفاقيات الدولية. 

طوير الفكر النسوي على املستوى البحثي، وتحديدا كذلك شهدت التسعينيات طفرة في ت

من خالل جهود مؤسسة املرأة والذاكرة التي سعت إلى طرح رؤية بديلة لتاريخ النساء في مصر 

مع ربط املعرفة النظرية باملمارسة العملية، وذلك من خالل طرح التعريف بالفكر النسوي 

في سبيل تقوية النساء معرفيا ووصل  وتاريخ النساء ومناهج البحث النسوية وتطبيقاتها

الحركة النسوية املصرية تاريخيا واملساهمة مع النسويات املصريات، فرادى وجماعات، في 

تحسين أوضاع النساء وإحداث تغيير ثقافي نحو املزيد من العدالة االجتماعية والجندرية، من 
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شهدت التسعينيات ثم  هذا وقدمنطلق كون الحركة النسوية جامعة بين الفكر والعمل. 

مطلع القرن الحادي والعشرين تصاعدا في املجموعات النسوية واملنظمات الحقوقية التي 

تدرج الحقوق الجسدية والجنسانية ضمن برامجها، كما أخذت تتطرق إلى مساحات ال 

تقتصر على الحقوق اإلنجابية وختان اإلناث والعنف املنزلي، وإنما تواجه ممارسات تقليدية 

مثل جرائم الشرف وكشوف العذرية والعنف الجسدي والجنس ي والحقوق الشخصية. وهكذا 

في  أصبحت املسائل املتعلقة بأجساد النساء ضمن القضايا النسوية والحقوقية البارزة

 املجتمع املصري باعتبارها تخص حقوق النساء وحقوق اإلنسان. 

 

 املوجة الرابعة: أجساد النساء وحقوق النساء 

 فصاعدا( 6100 يناير  نذ)م

، كانت ساحة املجتمع املدني املصري تتضمن منظمات 2111عند انطالق ثورة يناير 

نسوية فاعلة، تعمل كل منها في مجالها، تشترك في تنظيم حمالت نسوية تارة، وتعلن عن 

سبت تضامنها تارة أخرى، بينما تجتمع سنويا لتنظيم احتفال يوم املرأة في يوم الجمعة أو ال

مارس فيما كان  12مارس ويوم املرأة املصرية املوافق  2الواقع بين يوم املرأة العالمي املوافق 

يعرف بمجموعة احتفالية يوم املرأة. ولم تأت مشاركة عضوات املنظمات في مظاهرات يناير 

جماعية، بل فردية وتلقائية من قبل بعض عضوات هذه املنظمات. وبمجرد استقرار  2111

فبراير  12ور نسبيا بسقوط مبارك، اجتمعت ممثالت بعض هذه املنظمات النسوية يوم األم

للتباحث حول موقفنا من ثورة يناير. واتفقت الحاضرات على إصدار بيان نعلن فيه 

وهو  32وموقفنا املطالب بالتغيير ال التعديل. كمنظمات دعمنا للثورة ورؤيتنا للمرحلة

فبراير تباحثنا فيه حول املجلس القومي للمرأة في ظل  21وم االجتماع الذي أعقبه اجتماع ي

  33تنحي مبارك، فكان قرارنا تشكيل "تحالف املنظمات النسوية."

، أن أقدم عرضا وتحليال وافيا ألثر ثورة يناير 2112ربما يكون من املبكر اآلن، في عام 

رات التي حدثت على على حقوق النساء في مصر، ولكن مع ذلك ال يمكن تجاهل التطو  2111

مدار السنوات القليلة املاضية فيما يتصل بعالقة النساء باملجال العام. وسأسعى فيما يلي 

                                                 
، مرفق 2111فبراير  12ة املصرية: نساء مصر يطلبن التغيير ال التعديل، الصادر يوم بيان املنظمات النسوي 32

 .2في امللحق رقم 
في اجتماعات لجنة احتفالية يوم املرأة منذ نهاية التسعينيات، كما شرفت بتمثيل مؤسسة  شاركتوقد  33

ية، وتم اختياري لعضوية لجنة صياغة املرأة والذاكرة في اجتماعات املنظمات النسوية املصرية منذ بداية األلف
 البيانات في تحالف املنظمات النسوية بعد انطالق الثورة.
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من أهم معالم التغير في فاعلية النساء وخاصة في سعيهن من  –كنسوية  –تحديد ما يبدو لي 

لى النساء أجل إيجاد مساحة لتحركاتهن في الشارع. ومن هنا سأتوقف أمام تأثير الثورة ع

ومظاهر تقوية النساء ونضالهن إلدراج حقوقهن في عملية صياغة الدولة واملجتمع املصري 

هما منذ يخالل السنوات املاضية. ويمكن القول بوجود قضيتين اثنتين أساسيتين فرضتا نفس

وهما مسألة العنف الجسدي والجنس ي وصياغة حقوق النساء في  2111انطالق ثورة 

  .، وهما مسألتان ارتبطتا ارتباطا مباشرا بثورة ينايرالجديددستور ال

مبهرة، وإن لم تكن ظاهرة استثنائية، فقد  2111فقد جاءت مشاركة النساء في ثورة يناير 

ة في خلق مساحات لتحركاتهن في ينجحت النساء املصريات على مدار العقود الطويلة املاض

في املنازل وعامالت املصانع والشركات واملعلمات املجال العام، الفالحات والبائعات والعامالت 

واألكاديميات والناشطات السياسيات وغيرهن من النساء  والطبيبات واملحاميات واملوظفات

العامالت في املجال العام والعمل العام، وهي ظاهرة ندين بها ألجيال سبقتنا من النساء 

عام وفرض وجودنا فيه والحفاظ على والنسويات ممن مهدن لنا الطريق القتحام املجال ال

يومي متواصل حتى يومنا هذا. ولكن مع اتخاذ هذا التواجد طابعا  تلك املكتسبات في نضال

سياسيا مواجهة للسلطة الحاكمة خالل حركة املعارضة املتصاعدة ضد نظام مبارك منذ 

لسياسيات مطلع األلفية الجديدة، وجدت النساء وفي مقدمتهن الصحافيات والناشطات ا

أنفسهن في مواجهة مباشرة مع القوات األمنية والتي لجأت وألول مرة حسب علمنا إلى مواجهة 

 االحتجاجات النسائية السلمية بالعنف واالنتهاك الجنس ي. 

التي تم استخدام العنف الجنس ي فيها ضد ذات الطابع السياس ي وترجع أولى املواجهات 

املعروفة باألربعاء األسود، حين تعرضت املتظاهرات على ، 2115مايو  25النساء إلى مظاهرة 

ساللم نقابة الصحفيين بالقاهرة العتداءات جنسية علنية بواسطة رجال مصاحبين لرجال 

من ‘ فرق الكاراتيه’الشرطة في زي مدني. وقد كان تواجدهم مألوفا ضمن من كان يطلق عليهم 

. ولكن يوم األربعاء األسود شهد للمرة بلطجية يستخدمون لقمع احتجاجات الشارع املصري 

املتظاهرات وانتهاك أجسادهن. وقد تطورت تلك الظاهرة على مدار مسيرات األولى استهداف 

ومظاهرات واعتصامات ثورة يناير لتصل إلى االغتصاب الجماعي في الشارع، املوجه أساسا 

ولكن تجدر اإلشارة هنا ضد الناشطات السياسيات والصحافيات واملشاركات في املظاهرات. 

أيضا إلى أن األمر لم يقتصر على العنف الجنس ي املنهجي في سياقات االحتجاج السياس ي، وإنما 

نالحظ في مطلع القرن الحادي والعشرين تصاعدا في ظاهرة التحرش الجنس ي بالنساء في 

زدحمة في األماكن العامة وحاالت من العنف الجنس ي واالغتصاب املتكررة في األماكن امل
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اإلجازات الرسمية واألعياد الدينية والوطنية، كالحدائق العامة وأمام دور السينما وغيرها من 

 أماكن التجمعات. 

، بل تولدت ولم تتحرك الدولة ملواجهة تلك االنتهاكات واالعتداءات الجنسية ضد النساء

له من مضايقات لدى الناجيات مخاوف من تقديم البالغات للشرطة بسبب ما قد يتعرضن 

بل واتهامات في أقسام الشرطة ذاتها. كذلك نجد أن وسائل اإلعالم تجاهلت تلك الظاهرة إن 

لم تكن اشتركت في توجيه االتهامات إلى املتظاهرات والناجيات أنفسهن. ومن هنا رأينا خالل 

العقد املاض ي تشكيل مجموعات مستقلة مناهضة للتحرش تنظم نفسها بحيث تتواجد في 

أماكن التجمعات خالل االحتجاجات واالحتفاالت. وهي مجموعات تضم نساء ورجاال مدربين 

على التعامل مع االعتداءات الجنسية من خالل آليات االشتباك واألمان، مع توفير الدعم 

وقد تطورت حركة مناهضة التحرش الجنس ي خالل  34الطبي والنفس ي والقانوني الالزم.

واجهة العنف داخل بعض املؤسسات النسوية والحقوقية برامج مل السنوات املاضية وتكونت

الجنس ي، كما اكتسبت قدرا من املصداقية بما جعل جامعة القاهرة على سبيل املثال تستعين 

وقد قامت ناشطات  35داخل الجامعة.وحدة ملناهضة التحرش والعنف بخبراتها في تكوين 

ند زكي وداليا عبد الحميد بتسليط نسويات مصريات مثل أمل املهندس ومزن حسن وه

  32الضوء على تلك القضية وتحليلها والكتابة عنها وطرح سبل مواجهتها.

أما املجال اآلخر الذي شهد عمال نسويا منظما فقد تمثل في عملية كتابة الدستور 

الجديد، حيث قامت مجموعة من املنظمات واملؤسسات النسوية بتشكيل تحالف املنظمات 

، واتفقت بعض عضوات التحالف على تشكيل مجموعة "النساء 2111في مارس النسوية 

تتضمن ممثالت عن بعض املنظمات النسوية واملؤسسات  2111والدستور" في مايو 

                                                 
 للمزيد يمكن الرجوع على سبيل املثال إلى املجموعات التالية:  34

 (، /HarassMap -- http://harassmap.org/arخارطة التحرش )
 مجموعة العمل ضد التحرش الجنس ي 

(OpAntiSH -- http://www.gsrc-mena.org/successstories/SuccessStoryEgypt.pdf،) 
  (. https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh/info?tab=page_infoمجموعة شفت تحرش ) 

 للمزيد يمكن الرجوع إلى صفحة مبادرة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة: 35
http://cu.edu.eg/ar/anti-harassment 

، مزن حسن، "التحرش 2114نوفمبر  29، مدى مصرهندس، "ناجيات ولسن ضحايا"، أنظر/ي: أمل امل  32
، هند زكي وداليا عبد الحميد، "استباحة 2114نوفمبر  2، الشروقالجنس ي بين الحركة والحراك"، جريدة 

د تم جمع . وق2114يناير  11، والجزء الثاني 2114يناير  2، الجزء األول جدليةالنساء في املجال العام" موقع 
تحرير وتقديم هالة كمال وآية سامي، وترجمة عايدة سيف ، النسوية والجنسانيةهذه املقاالت في كتاب 

 .2112القاهرة: مؤسسة املرأة والذاكرة، الدولة، 
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وانطلقنا في فهمنا  37الحقوقية املصرية جنبا إلى جنب مع ناشطات وباحثات نسويات.

س السلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك مجموعة القواعد التي تنظم تأسيللدستور باعتباره "

القانون " وبكونه "التي تتعلق بالتنظيم السياس ي وتنظيم شئون الحكم وعالقته مع املواطنين

األسمى بالبالد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثالث، وتلتزم به كل 

الواقع الدستور استنادا إلى أن " كذلك آمنا بأهمية مشاركة النساء في صياغة 32"القوانين.

الدستوري هو نتاج وانعكاس لتفاعل إرادات األفراد والجماعات املؤثرة في الحياة السياسية، 

ونتيجة ذلك أنه كلما انخرطت قطاعات واسعة من أبناء الشعب املصري في الحراك السياس ي 

لوضع الدستوري من واالجتماعي واتسعت رقعة الجماعات ذات التأثير السياس ي اقترب ا

التطور واالستقرار وحماية الحريات واملوازنة بين السلطات وتمثيل قطاعات واسعة من أبناء 

 39"الشعب وحماية الشرعية.

ا إلى الجهات القائمة على نبمطالب ناجموعة على ثالثة مراحل، وتوجهوقد تم عمل املهذا 

اإلخوان والتي بثقة عن برملان صياغة دستور مصر، بما في ذلك الجمعية التأسيسية املن

، قبل عرضه 2112التي قامت بمراجعة دستور  ثم لجنة الخبراء 2112،41أصدرت دستور 

وقد تضمنت مراحل عمل مجموعة  2114.41على لجنة الخمسين القائمة على كتابة دستور 

، وتتبع "النساء والدستور" ما يلي: أوال، دراسة التاريخ الدستوري املصري وحقوق النساء فيه

املواد الخاصة بالنساء واألسرة وقضايا الجندر في عدد من دساتير العالم. ثانيا، تحديد 

مطالب النساء وحقوقهن الواجب إدراجها في الدستور الجديد، مع صياغتها صياغة قانونية. 

وثالثا، التواصل مع القوى السياسية واللجان املشاركة في كتابة الدستور لطرح مطالب 

خيرة التي أما مرحلة التفاوض األ  والقيام بحملة إلدراجها ضمن مواد الدستور الجديد. النساء

ضمنت إدراج املطالب النسوية في الدستور فقد تمت بواسطة العضوات النسويات في لجنة 

                                                 
ضمت مجموعة النساء والدستور كال من: أمينة البنداري وميسان حسن وهالة كمال )مؤسسة املرأة  37

ش ويارا سالم )نظرة للدراسات النسوية(، أماني خليل )مركز النديم(، مروة شرف الدين والذاكرة(، سلمى النقا
)باحثة في الدراسات القانونية اإلسالمية(، سارة نجيب سدراك )ناشطة سياسية اشتراكية(، باإلضافة إلى 

 نيفين عبيد )مؤسسة املرأة الجديدة( وشريف جمال )مركز قضايا املرأة املصرية(.
 .15، صاملرأة في الدستور ما بين املبادئ واألحكامأبو القمصان،  نهاد أنظر/ي 38
 .9، ص6100التاريخ الدستوري املصري: قراءة من منظور ثورة يناير محمد نور فرحات وعمر فرحات،  39
 .7مرفق في امللحق رقم  2112مارس  2بيان تحالف املنظمات النسوية املوجه إلى البرملان في مسيرة  41
يد حول أسلوب عمل املجموعة واملطالب التي رفعتها إلى لجنة الخبراء، أنظر/ي: هالة كمال، "نحو للمز  41

، وكذلك الدراسة التالية: 92-95ص ،النساء التشريع :طيبة"، في دستور مصر الثورةتضمين مطالب النساء 
Hala Kamal, “Inserting Women’s Rights in the Egyptian Constitution”, pp. 150-161. 
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الخمسين لتعديل الدستور، وعلى رأسهن هدى الصدة، والتي تركز النقاش فيها حول املادة 

ضمن باب الحقوق  2114روفة بكونها "مادة املرأة" في دستور من الدستور املع 11

 42والحريات.

وخالل مرحلة كتابة الدستور، ركزت الحركة النسوية املصرية على مسألتين أساسيتين 

وهما تمثيل النساء في اللجان القائمة على كتابة الدستور، وصياغة املطالب التي تسعى إلى 

لجمعية التأسيسية األولى لكتابة الدستور بتمثيل ضعيف إدراجها في الدستور. وقد جاءت ا

للنساء، بل وإحجام عن الحفاظ على مكتسبات النساء الدستورية على مدار التاريخ، مما 

الذي جاء صادما للنسويات املصريات ومهددا بحرمانهن  2112انعكس بالتالي على دستور 

نسوية املصرية. وفي أعقاب عزل حتى من الحقوق التي اكتسبنها خالل مسيرة الحركة ال

يونيو وما تالها، تم إعالن  31، نتيجة لتظاهرات 2113الرئيس مرس ي من منصبه في يوليو 

وهكذا بدأ عملية تعديل مواد الدستور  .2112خارطة الطريق التي تضمنت تعديل دستور 

رغم من الذي يضمن حقوق النساء في عدد من مواده. وعلى ال 2114لتنتهي بصدور دستور 

 اقوي ( إال أنه كان تمثيال%11نساء بنسبة  5التمثيل القليل للنساء في لجنة الخمسين )بواقع 

ملا تمتعت به هؤالء النساء من خبرة طويلة بحقوق النساء، باإلضافة إلى اشتمال اللجنة في 

عضويتها على عدد كبير من الرجال الداعمين لحقوق النساء في الدستور. ومن هنا قررت 

النسويات املصريات التغاض ي عن مسألة نسبة التمثيل في لجنة الخمسين، وركزن على 

 التواصل والعمل مع عضوات اللجنة لضمان إدراج حقوق النساء في الدستور.

تزايد االهتمام بمسألة التمثيل  2111شهدت الفترة التالية على انطالق ثورة يناير  وهكذا

ل بارزة، وهي دعم ترشح النساء في االنتخابات البرملانية، السياس ي، وهو ما اتخذ ثالثة أشكا

واملطالبة بمشاركة قوية للنساء في لجان كتابة الدستور الجديد، ومواقع النساء داخل 

األحزاب السياسية الناشئة في أعقاب الثورة. فعلى مستوى األحزاب السياسية، نجد أن عددا 

اصب القيادية العليا، ولعل أبرزها انتخاب منها حرص على وجود شخصيات نسائية في املن

ب املصري ز ختيار هدى الصدة نائبة لرئيس الحهالة شكر هللا رئيسة لحزب الدستور، وا

الديمقراطي االجتماعي، وكريمة الحفناوي كأمينة عامة للحزب االشتراكي املصري، باإلضافة 

                                                 
تقدم هدى الصدة عرضا مفصال لعملية التفاوض داخل لجنة الخمسين في مقالتها املنشورة على املوقع  42

 التالي:
 Hoda Elsadda, “Article 11: feminists negotiating power in Egypt” published in OpenDemocracy, 

https://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/article-11-feminists-negotiating-power-
in-egypt  
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حزاب الجديدة. بل إن حزب سوية النشطة في لجان األ إلى العديد من الرموز النسائية والن

الحرية والعدالة التابع لتنظيم اإلخوان املسلمين حرص هو اآلخر على تسليط الضوء على 

بعض عضواته من األخوات املسلمات. وعلى الرغم من التفاوت بين هؤالء القيادات النسائية 

د ذاته بعدا في درجة االلتزام النسوي، إال أن تواجدهن على الساحة السياسية يحمل في ح

نسويا في الدفع باقتحام النساء املجال العام ومواقع صنع القرار فيه. كما تجدر اإلشارة هنا 

 –إلى الدعم الذي تلقاه هؤالء النساء من زمالئهن من الرجال بما يشير إلى ما نشهده من تغير 

 في املواقف من مشاركة النساء في العمل العام. -وإن كان طفيفا 

تصل بالتمثيل النيابي، فقد قامت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بدور كبير أما فيما ي

، 2115و 2111من خالل برنامجها في دعم النساء الراغبات في الترشح في االنتخابات البرملانية 

ويمكن مع تحديد شرط أساس ي لدعم هؤالء املترشحات وهو عدم االنتماء إلى نظام مبارك. 

القول عموما بتزايد مشاركة النساء في العمل العام، ال على مستوى مؤسسات الدولة 

، وإنما نرى أمام أعيننا فحسب واألحزاب السياسية والوظائف العامة والسياسيات الحكومية

ظهور أجيال جديدة من الفتيات والشابات املصريات ممن تفتح وعيهن على الحياة في سنوات 

املجتمع املدني أو  مؤسساتشهدته من اعتراف بحقوق النساء على مستوى وما  الثورة

ومن املالحظ أيضا خالل السنوات القليلة السياسيات الحكومية أو الخطابات اإلعالمية. 

املاضية نشأة العديد من املبادرات النسائية والنسوية الشابة، وألول مرة دون أن يقتصر ذلك 

برى، وإنما على مستوى الوجهين القبلي والبحري كذلك، وقد على العاصمة وبعض املدن الك

قامت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية برصد ودعم الكثير من تلك املبادرات النسوية 

 43.الشابة التي صنفتها ضمن مجموعتين: املبادرات العاملة على األرض واملبادرات االفتراضية

ي حاليا من تضييق حكومي، تواجه تلك ومع ما يشهده املجتمع املدني الحقوقي والنسو 

املبادرات تحديات في التأسيس القانوني والدعم املالي وتطوير خطابها النسوي، وإن كانت في 

حديث عن "حقوق النساء" في عند الهد تغيرا في الخطاب الوقت ذاته تتمتع بسياق عام يش

بكر حاليا الجزم بحدوث تغيير وإن كان ما زال من امل." هذا إطار مفهوم "العدالة االجتماعية

جذري عميق في سبيل العدالة الجندرية وإلغاء التمييز ضد النساء على مستوى التشريعات 

 واملمارسات االجتماعية والقناعات الثقافية.

 

                                                 
 2112، القاهرة: نظرة للدراسات النسوية، دليل املبادرات النسوية/النسائية الشابةللمزيد أنظر/ي:  43
(http://nazra.org/node/456.) 
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  املصريات على مدار قرن النسويات خاتمة: مطالب 

هايات القرن التاسع عشر. لها تاريخها الطويل الذي يرجع إلى ن إن الحركة النسوية املصرية

وقد سعيت في هذه الورقة إلى تتبع مراحل تطور هذه الحركة في ضوء املطالب التي رفعتها على 

مدار ما يزيد على قرن من العمل النسوي في مصر، والتي يمكن تحديد عدد من مالمحها 

 :كاآلتي

طا وثيقا بسياقاتها أوال، لقد ارتبطت الحركة النسوية املصرية على مدار تاريخها ارتبا

السياسية الوطنية، فضال عن تفاعلها مع املطالب النسوية العاملية. فقد شاركت النسويات 

، حين شارك وفد في مؤتمر النساء في 1923املصريات في املؤتمرات النسوية العاملية منذ عام 

هات النسوية روما في ذلك العام. ومن هنا جمعت الحركة النسوية املصرية بين إدراك التوج

إلى تحسين أوضاع النساء في مصر في إطار السياق الوطني وتاريخ النضال  والسعيالعاملية 

  املصري.

ثانيا، يكشف تاريخ النضال النسوي املصري عن وعي عميق بأهمية اإلصالحات 

والتغييرات التشريعية والقانونية في سبيل تحقيق التغير االجتماعي الثقافي فيما يتصل 

مييز ضد النساء. وقد قامت النسويات املصريات بالتالي بمخاطبة الجهات املتمتعة بسلطة بالت

صنع القرار، مثل املجالس النيابية، ولجان كتابة الدساتير املصرية، والجهات التشريعية، 

ونجحت بفضل تاريخ نضالي طويل من طرح مطالبهن وتحقيق بعض التقدم في إدراج 

ئق الدستورية املصرية وبعض قوانين العمل واألسرة على مدار حقوقهن، وخاصة في الوثا

 العقود املاضية. 

لقد وعت النسويات املصريات بأهمية التمثيل السياس ي من أجل تحسين أوضاع ثالثا، 

النساء في املجتمع، وهو ما تم التعبير عنه من خالل املطالب التي صاغتها ملك حفني ناصف 

بتعديل ، وانتهاء بمطالب النساء اليوم بدايات القرن العشرينان في برملإلى الوتم التقدم بها 

القوانين بما يضمن حقوقهن الشخصية وفي إطار األسرة، وكذلك في املجال العام على 

 التمثيل النيابي والقيادة الحزبية وفي املؤسسة القضائية واملناصب القيادية العليا. مستوى 

املتعلقة بأجسادهن وجنسانياتهن، كما أن الحمالت التي رابعا، تناولت النسويات الشؤون 

قمن بها ضد ختان اإلناث وكشوف العذرية وجرائم الشرف والعنف املنزلي والجسدي 

، وسعين والجرائم الجنسية تمثل جميعها تطورا في نضال النساء من أجل حقوقهن الجنسية

إلنسان. وما زالت إلى طرحها في سياقات أشمل تتضمن الحقوق الشخصية وحقوق ا
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النسويات املصريات يسعين إلى تغيير التشريعات بما يضمن قدرا من األمن الجسدي للنساء 

 والرجال واألطفال.

جمعت الحركة النسوية املصرية بين الفكر والعمل، فسعت إلى نشر الوعي  خامسا،

فقد استخدمت  بالفكر النسوي وتاريخ الحركة النسوية املصرية، بل ومناهج البحث النسوي.

النسويات الصحافة في مناقشة حقوق النساء منذ نهايات القرن التاسع عشر، ثم سعين إلى 

ملناقشة قضايا نسوية، مرورا بمنتدى الشابات في عقد املحاضرات والصالونات الثقافية 

ت "محاضرات النوع االجتماعي" و"دورامثل  بالبرامج التعليميةمؤسسة املرأة الجديدة، انتهاء 

في مؤسسة نظرة للدراسات  التاريخ الشفاهي" في مؤسسة املرأة والذاكرة و"املدرسة النسوية"

كما اكتسبت بعض تلك املنظمات النسوية خبرة وتجربة تجاوزت بها السياق املحلي  النسوية.

وتدعيم املجموعات واملبادرات الشابة لتقوم أيضا بتنظيم دورات تعليمية على املستوى 

 سبيل بناء كوادر نسوية جديدة في مجال البحث النسوي والعمل السياس ي. العربي في

أدركت الحركة النسوية دوما مساحات التالقي والتقاطع بين الجوانب الجندرية سادسا، 

والطبقية وغيرها من العناصر االجتماعية. فمن املالحظ على مدار تاريخ الحركة النسوية 

وعلى  ليم املدرس ي والعالي، والعمل واالستقالل املادي.إصرار النساء على حقوقهن في التع

الرغم من أن قضية تعليم البنات كانت على رأس أولويات الحركة النسوية في بدايات القرن 

العشرين، ومع أنها صارت حقا ملزما وخدمة مجانية، إال أن النسويات املصريات ما زلن 

نساء وضمان عدم تسرب البنات من التعليم يناضلن من أجل املزيد من الحقوق التعليمية لل

وإتاحة فرص التعليم الجامعي املجاني لهن. وهي مسألة تتقاطع مع غيرها من املطالب، وتتطور 

تاريخيا حسب السياق السياس ي الثقافي واالجتماعي، إذ سعت النسويات على سبيل املثال إلى 

عليم املدرس ي بدال من لجوء أسرهن رفع سن الزواج مؤخرا في سبيل استمرار الفتيات في الت

إلى تزويجهن خالل مراحل الدراسة الثانوية، كما سعين إلى التأكيد على حماية مجانية التعليم 

الجامعي بما يفتح أبواب الجامعات الحكومية أمام الفتيات الراغبات في مواصلة تعليمهن 

 العالي. 

لب ممتدة منذ بدايات القرن مطالب الحركة النسوية املصرية هي مطاوأخيرا، فإن 

العشرين، وقد سعت النسويات املصريات إلى البناء على خبرات األجيال السابقة والتمسك 

بمكتسباتهن وتطوير مطالبهن تبعا للسياق السياس ي واالجتماعي وتطور حركة التاريخ بشكل 

ة، والذي يشير وقد استند النضال النسوي املصري في موجاته املختلفة إلى حق املواطنعام. 

"العالقات بين دولة ما واملواطن الفرد، وكذلك العالقات السياسية بين املواطنين إلى 
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وهكذا يتضمن مفهوم املواطنة سلسلة من العالقات السياسية واالجتماعية،  44أنفسهم،"

  وبالتالي حزمة من الحقوق والواجبات املتعلقة بها.

بأدوات العمل السياس ي، فقد لجأت ية سوية املصر نالحركة القد استعانت هذا و 

النسويات عبر العقود إلى تكتيكات واستراتيجيات حركات التحرر الوطني والتضامن العالمي 

والنشاط الحقوقي من أجل تطوير برامجهن وحمالتهن في سبيل التغيير. ومن هنا نجد العمل 

م املسيرات وتشكيل النسوي يعبر عن نفسه في شكل سياس ي يتضمن صياغة البيانات وتنظي

التحالفات وتنظيم اإلضرابات عن الطعام، فضال عن االستعانة بوسائل اإلعالم وشبكات 

وقد انخرطت النساء في األحزاب السياسية التواصل االجتماعي لخلق رأي عام داعم ومساند. 

فكر ومؤسسات املجتمع املدني على مدار تاريخ الحركة النسوية املصرية، جمعن فيها بين ال

والفعل انطالقا من وعيهن النسوي. كما عملن معا من أجل بناء شبكات وتحالفات وطنية 

وإقليمية ودولية تضم أفراد ومجموعات، وقد أدى التضامن النسوي والعمل املشترك إلى 

صياغة برامج نسوية تسعى إلى الحفاظ على حقوق النساء ومكتسباتهن على مستويات عديدة 

، لتظل الحركة النسوية املصرية حركة سياسية واجتماعية متواصلة وفي سياقات متنوعة

 عبر األجيال.

 

                                                 
 .32، صالنسوية واملواطنةسميث،  وهو التعريف الوارد في كتاب ريان 44
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 0امللحق 

 

ثم في  ةالجريدوصدرت في جريدة  قائمة املطالب النسوية التي صاغتها ملك حفني ناصف،

 * .(0101) النسائياتكتابها 

 

بقي علينا أن نبين الطريق العملي الذي يجب أن نسير عليه ولو كان لي حق التشريع ألصدرت 

 الالئحة اآلتية:

 )املادة األولى( تعليم البنات الدين الصحيح، أي تعليم القرآن والسنة الصحيحة.

ي والثانوي وجعل التعليم األولي إجباريا في كل )املادة الثانية( تعليم البنات التعليم االبتدائ

 الطبقات.

)املادة الثالثة( تعليمهن التدبير املنزلي علما وعمال وقانون الصحة وتربية األطفال واإلسعافات 

 الوقتية في الطب.

)املادة الرابعة( تخصيص عدد من البنات لتعلم الطب بأكمله، وفن التعليم حتى يقمن 

 مصر.بكفاية النساء في 

 )املادة الخامسة( إطالق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية ملن تريد.

)املادة السادسة( تعويد البنات من صغرهن الصدق والجد في العمل والصبر وغير ذلك من 

 الفضائل.

)املادة السابعة( اتباع الطريقة الشرعية في الخطبة فال يتزوج اثنان قبل أن يجتمعا بحضور 

 .محرم

 اتباع عادة نساء األتراك في اآلستانة في الحجاب والخروج. )املادة الثامنة(

)املادة التاسعة( املحافظة على مصلحة الوطن واالستغناء عن الغريب من األشياء والناس 

 بقدر اإلمكان.

 )املادة العاشرة( على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا.

 

*** 

 

 

                                                 
 .147، صالنسائياتي نادي حزب األمة وبحضور مئات من السيدات"، ملك حفني ناصف، "خطبة ف *
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 6امللحق 

 

 *0161ي تأسس في عام ذال "اد النسائياالتح"برنامج 

 

 : االستقالل التام ملصر والسودان.أوال

: التمسك بحياد قناة السويس حسبما تحدده الفرامانات واملعاهدات على أن يوكل ملصر ثانيا

 املحافظة على هذا الحياد كما كانت الحال قبل االحتالل.

صرية سواء بالنسبة لنفسها أو للدول : عدم التقيد بتصرفات إنجلترا في األراض ي املثالثا

وكذلك عدم التقيد باالتفاقات التي سبقت دون أن تقرها األمة خصوصا اتفاقية 

فبراير وما ينبني عليه من القوانين  22السودان وتصرفات إنجلترا فيه وتصريح 

 واإلجراءات.

انة املصرية قسما من تحميل الخز  1923: عدم االعتراف بما ورد في معاهدة لوزان سنة رابعا

 من ديون تركيا القديمة فإن سيادة تركيا على مصر زالت وليس لها عليها حق ما.

ة التصرف( من ق: االمتيازات األجنبية تحل حال وديا بين حكومة مصر املستقلة )املطلخامسا

 جهة وبين الدول ذوات الشأن من جهة أخرى.

ع إنجلترا السترداد حقها املغتصب فليكن : إذا رأت األمة وجوب الدخول في مفاوضة مسادسا

بشرط أن تصرح الهيئة املنتخبة إلجراءات املفاوضات بقاعدة صريحة وبشرط أن تقبل 

 إنجلترا مبدئيا هذه القاعدة حتى تكون املفاوضة مثمرة وال تفشل كما حصل مرتين.

 

تعديل سائر مع  ويطالب بأن يعدل الدستور على أساس أن السودان جزء ال يتجزأ من مصر

حتى ال تكون إلنجلترا  ها هذا النص وتسوية تضمن سيادة مصر على بقاعهااملواد التي يقتضي

مصالح خاصة هناك كأن تنتقل ديون السودان إلى مصر وتسلم الخزانات ملصر أو تقف 

أعمالها حتى تباشرها لجنة فنية مصرية أو غير ذلك مما يراه األخصائيون وإعادة النظر بما 

حرية  ،حرية الصحافة ،وسلطة األمة وسيادتها في املواد املتعلقة باألحكام العرفية يتفق

 ،تعيين الضباط وعزلهم ،التشريع في غياب البرملان ،التعيين في مجلس الشيوخ ،االجتماع

 وغير ذلك مما يرى تعديله. ،استجواب الوزراء ،صيغة يمين امللك

                                                 
الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين وردت نسخة من برنامج االتحاد النسائي في كتاب آمال السبكي،  *

 .212-192، ص0156و 0101
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 ائح البالد املتمدنة سيما جعل االنتخاب بدرجة واحدة.االنتخاب بما يالئم لو  أ( تعديل قوانين

 ب( إلغاء القوانين االستثنائية والرجعية أو تعديلها:

، إحالة الصحفيين قانون االجتماع، قانون املطبوعات :سواء ما صدر منها قبل الحرب. 1

 على محكمة الجنايات، قانون التجمهر، النفي اإلداري، املحاكم املخصوصة. 

 قانون األحكام العرفية، قانون االجتماعات.  ما صدر منها بعد الحرب:. أو 2

 . مراجعة التعديالت التي أدخلت على قانون العقوبات بشكل يالئم روح العصر. 3

 . استدراك ما يمكن استدراكه من قانون التضمينات.4

 . الدفاع:5

بقدر ما تقتضيه وضع أساس شامل في البدء في تنظيم الجيش والبحرية والطيران     أ( 

 سمعة البالد.

تنظيم وسائل النقل واملواصالت البرية والبحرية والجوية والتلغرافية ب( 

والتليفزيونية وتوزيع اإلرساليات املصرية على هذه األسلحة إلى أقص ى حد تسمح به 

 امليزانية من كل عام.

 دة محدودة.التدريج في إلقاء مقاليد هذه األمور إلى أيد مصرية عند نهاية م     ج( 

 

 القسم االجتماعي

: املبادرة بتنفيذ حكم الدستور الخاص بنشر التعليم االبتدائي في جميع أنحاء القطر أوال

  بصفة إلزامية.

 إدخال التعليم الديني والخلقي في عموم املدارس. : ثانيا

ن وبانتقاء : اإلكثار من البعثات العلمية وخصها بالعناية التي هي أشد الحاجة إليها اآل ثالثا

 املشرفين عليها من رجال التعليم الوطنيين األكفاء.

 : جعل التعليم الثانوي والعالي غير مقيد بأي سن مساعدة على نشر التعليم.رابعا

: إدخال القواعد األولية من علم الصحة ومبادئ القانون العام وحبذا لو أدخل أيضا خامسا

 لنفوس.فن املوسيقى ملا له من األثر في تهذيب ا

: التعجيل في إنشاء الجامعة وإنشاء لجنة لترجمة النفيس من املؤلفات األجنبية سادسا

 الحديثة إلى اللغة العربية ألن هذا هو السبيل الوحيد الستقالل التعليم باللغة العربية.

 : سن األنظمة املشجعة للصناعات الوطنية واألهم من ذلك:سابعا
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كون وافية لحماية املصنوعات الوطنية من مزاحمة تعديل أنظمة الجمارك حتى تأ( 

 املصنوعات األجنبية خصوصا الكمالي منها. 

 تشجيع مجال الصناعة بإقراضها النقود ما دامت مضمونة السداد. ب( 

الحث على إقامة مصانع متنوعة وتنظيم األسواق في الداخل والخارج لعرض بضائعها ج( 

  وتصريفها.

 تيازات التجارية لألجانب ووقوفها عند الحد الضروري منها.وضع حد إلعطاء االمد( 

: إصدار القوانين الالزمة ملحاربة املخدرات واملسكرات صيانة لألخالق وحفاظا على ثامنا

 النسل.

 : محاربة البغاء وتطهير البالد من هذه املوبقات القاتلة للدين والشرف والصحة.تاسعا

ت في جميع مراكز القطر سيما مستشفيات األمراض : العمل على تعميم املستشفياعاشرا

املعدية والسرية وأمراض البلهارسيا واإلنكلوستوما والعمل على تقليل أضرارها إن لم يكن 

 إبادتها.

 إقامة مالجئ الشيوخ والعجزة وأبناء السبيل منعا للتسول.: حادي عشر

هم إلى سن الرشد ومنعهم من : إصدار قانون يلزم اآلباء مسؤولية العناية بأطفالثاني عشر

 التسول أو انتهاك حرمات اآلداب العمومية.

: تنظيم السجون بحيث تكون كمدرسة يدخلها املجرم ويخرج منها صالحا للعمل ثالث عشر

 النافع بعيدا عن اإلجرام كما يجب أن يميز املسجونين السياسيين بمعاملة خاصة.

 تعارض مع العلم الصحيح وذلك بأن:: محاربة البدع والخرافات التي ترابع عشر

 ضرب على أيدي الدجالين.أ( ي

 ب( عدم إعطاء رخص إلقامة الزار.

: إنشاء مصحات ألطفال الفقراء يقصدها الضعفاء والناقهون السترداد قواهم خامس عشر

وتكون صيفا في جهة مناسبة كاإلسكندرية أو بورسعيد وفي الشتاء في جهة كاألقصر أو 

 حلوان.

: إنشاء بساتين داخل املدن األهلية مع إيجاد مالحظات وطنيات وأجنبيات عند عشرسادس 

الضرورة ملراقبة أطفال الفقراء اللواتي يذهبن للتكسب بينما تكون أطفالهن في هذه 

 الحدائق الهادئة النظيفة تحت مراقبة هاته املربيات.

 ليين.: سن قانون يحمي اليد العاملة من استبداد الرأسماسابع عشر

 : تعميم النقابات الزراعية في أنحاء القطر.ثامن عشر
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 : إدخال زراعات أخرى خالف القطن حتى ال تعتمد ثروة البلد على محصول واحد.تاسع عشر

 

 القسم النسوي 

ال حاجة للتدليل على أن أعمال النساء الالتي هن نصف مجموع األمة يمثلن حركة 

لتاريخ في مواطن عدة على أن رقي األمم مرتبط طردا تقدمها جميعا وال حاجة لالستشهاد با

وعكسا برقي النساء فيها فنحن إذا طالبنا بإصالح النساء خاصة فلسنا نؤثر أنفسنا على غيرنا 

 من عناصر األمة ولكننا نعرف أن في إصالح املرأة إصالح للمجموع.

أن التعليم أحدهما  وملا كان الدين اإلسالمي يأمر بتسوية الجنسين في أمور شتى ال شك

فلهذه األسباب نلح على الحكومة والبرملان والصحافة وطالب اإلصالح الحقيقي أن يؤازرونا في 

 هذا الباب الذي هو أول اإلصالحات بالبدء.

وال يمنعنا صرف همنا إلى التعليم من املطالبة بحقوق املرأة املهضومة ولسنا بذلك نطلب 

 ي اعترف بها الدين والحق.بدعة ولكننا نطالب بالحقوق الت

 

 ولذلك نطلب:

في التعليم، وفتح أبواب التعليم العالي وامتحاناته ملن يهمها ذلك من  : مساواة الجنسينأوال

الفتيات، تشجيعا لنبوغ من لها مواهب خاصة )وال يفوتنا ذكر مدام كوري مكتشفة 

ج منهن ورفعا ملستوى الراديوم استشهادا على نبوغ املرأة( وتسهيال للتكسب ملن تحتا

 العقلية العامة في البالد.

 : اإلكثار من املدارس الثانوية للبنات ويبدأ بعواصم املديريات ثم املراكز وهكذا.ثانيا

: فصل إدارة تعليم البنات ع تعليم البنين )كما فعلت مراقبة التعليم االبتدائي عن ثالثا

 التعليم األولي على ما بينهما من الشبه(.

: إحالل الخبرات بشئون التعليم من النساء محل الرجال في كل فروع التعليم النسوي ارابع

ومراقبته تدريجيا بحيث ال يبقى فيها واحد من الرجال في نهاية مدة معينة ألنهن أدرى 

 بحاجة الفتاة وأكثر عناية بالسهر عليها.

النتخاب ولو بقيود في : تعديل قانون االنتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق اخامسا

الدور القادم كاشتراط التعليم أو دفعها نصابا معينا على ما لها من امللك وال يكون من 

اإلنصاف االعتراض على شراك هذه الطبقة من النساء سيما وقانون االنتخاب يجعل 

ب وليس من المعقول وال من الع
َ
ب وبنتخ دل للرجل األمي والخالي من امللك حقا في أن ينتخ 
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وأغلبية الرجال كذلك أن تحرم املرأة مع الشروط املتقدمة من املساواة بمثل هذا 

الجمهور من الرجال كما أنه ليس من العدل أن تخضع النساء للتشريع ويتجرعن آثاره 

 وهن نصف الهيئة االجتماعية دون ن يكون لهن رأي في وضعه.

علها منطبقة على ما أرادته روح الدين : إصالح القوانين العملية للعالقة الزوجية وجسادسا

 من إقامة العدل ونشر السالم بين األسر وإحكام الروابط العائلية.

 وذلك بأن: 

يسن قانون يمنع تعدد الزوجات إال ضرورة كأن تكون الزوجة عقيما أو مريضة بمرض  .1

 شرعي.يمنعها من أداء وظيفتها الزوجية، وفي هذه الحاالت يجب أن يثبت ذلك الطبيب ال

سن قانون يلزم املطلق أن ال يطلق زوجه إال أمام القاض ي الشرعي، والقاض ي عليه  .2

 معالجة التوفيق بحضور حكم من أهلها قبل الحكم بالطالق طبقا لنص الشرع الشريف.

: العمل مع الدول األجنبية على نيل رضاها باعتبار األحكام الشرعية التي تصدر بالنفقة سابعا

 أينما وجد املحكوم عليه وفي أرض أجنبية.واجبة التنفيذ 

 

*** 
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 1امللحق 

 

 *.0126 عام الذي تأسس في "الحزب النسائي املصري "برنامج من املطالب الواردة في 

 

 . مساواة املرأة بالرجل والنهوض بها برفع مستواها األدبي والفكري واالجتماعي.1

أة املصرية حقوقها القومية والسياسية . يسعى الحزب بكل الوسائل املشروعة لتنال املر 2

واالجتماعية كاملة فيكون لها حق االنتخاب والتمثيل النيابي والتمتع بحقوقها كمواطنة 

 مصرية.

 بين نساء مصر والبالد الشرقية. . توثيق الروابط بين3

ل . قبول الفتيات في كل وظائف الدولة على العموم متى كانت لديها املؤهالت الالزمة لشغ4

 هذه الوظائف.

. إعطاء العامالت حق التمتع بكل قوانين العمال ومساواتهن بهم في جميع الحقوق ووجوب 5

اشتراكهن في النقابات وعمل الترتيب الالزم بحيث تعطى العامالت إجازات كاملة للوضع 

 من العمل. بأجر كامل والعمل على إنشاء دور لحضانة األطفال حتى عودة أمهاتهن

العمل على منع تعدد الزوجات ومنع إطالق حرية الطالق وتقييدها بما يستبقيها  . ضرورة2

 لواجهة الضرورة الطارئة أو الحاجة املاسة.

 . تحسين النفقات الشرعية ووجوب سرعة البت فيها.7

 عاما.  12إلى  14. رفع سن الحضانة عن السن املقررة من 2

 

*** 

 

                                                 
ما بين الثورتين  الحركة النسائية في مصر وردت مطالب الحزب النسائي املصري في كتاب آمال السبكي،  *

 .121-121، ص0156و 0101
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 2امللحق 

 

 *، واقتصر برنامجه على الهدفين التاليين:0121في عام  "اتحاد بنت النيل"تأسس 

 

 السعي إلى رفع مستوى األسرة املصرية ثقافيا واجتماعيا وصحيا.: أوال

: السعي إلى إصدار التشريعات التي تحقق تدعيم األسرة املصرية وتجنبها عوامل االنقسام ثانيا

يقتصر على الضروريات  والتفكك وذلك عن طريق تقييد الطالق وتعدد الزوجات بحيث

التي تجيزهما، ويصون األسرة من نتائج سوء استعمال هذه الرخصة وذلك لسبغ الحماية 

على األمومة والطفولة معا. وسيلتها في تحقيق هذه األهداف تنحصر في السعي لتقرير حق 

املرأة في االنتخاب والنيابة عن األمة لتتمكن من الدفاع عن حقوق املرأة املصرية 

 هذه الحقوق واستقرارها وتعميمها.املساهمة في استصدار التشريع الذي يكفل و 

 

*** 

 

                                                 
 0101الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين وردت أهداف اتحاد بنت النيل في كتاب آمال السبكي،  *

 .122، ص0156و
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  *.0150نوفمبر  02برنامج اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية، التي تأسست يوم 

 

اليوم، ومعركة التحرير تدور على أشدها بين شعبنا املناضل وبين قوات االستعمار 

املرأة املصرية أن تتخلى عن واجبها الوطني، بل هي منذ اللحظة األولى في الغاشم، ال تستطيع 

الصف األول جنبا إلى جنب مع زميلها املواطن مجاهدة وشهيدة ومضحية بكل حياتها وبنيها 

 وأسرتها ومالها.

ومن أعماق املناضالت الصادقات في القرى واملدن واملصانع والجامعات، دوت الصرخة 

لنسائية للمقاومة الشعبية لتنظيم الجهاد النسائي وقيادته بعزم وعلى طريق وولدت اللجنة ا

 الخالص باألهداف التالية:

 : تحرير وادي النيل من االستعمار على أية صورة يتشكل بها تحريرا كامال حقيقيا.أوال

املية : مقاومة املحاوالت االستعمارية إلشعال حرب جديدة، وذلك بتأييد حركة السالم العثانيا

 وعدم االرتباط بأية محالفات ومعاهدات عسكرية مسخرة لخدمة االستعمار.

: توثيق العالقات السياسية االقتصادية والثقافية مع الدول الصديقة املؤيدة لشعبنا في ثالثا

 كفاحه التحريري.

إطالق الحريات العامة والسياسية جميعا، وفي مقدمتها حرية الصحافة واالجتماع : رابعا

 املظاهرات واإلفراج عن املسجونين السياسيين ضحية بطش االستعمار.و 

 

 وسائل التنفيذ:

: العمل على تكوين وحدة صادقة وعميقة لجميع الحركات النسائية ليكون النضال أقوى أوال

 وأعلم.

: ربط كفاح املرأة املصرية بكفاح زميلتها السودانية الباسلة، بالتالي االرتباط بالنضال ثانيا

لنسائي العالمي كله، وخاصة نساء شعوب الشرق األوسط واألدنى، حيث تستعر املعركة ا

 على أشدها من أجل الحرية واالستقالل.

                                                 
الحركة النسائية في مصر وردت نسخة من برنامج اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية في كتاب آمال السبكي،  *

 .219-212ص ،0156 و 0101رتين ما بين الثو 
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اإلقليمية من مدن وقرى،  وين لجان فرعية منظمة للمقاومة في جميع املجاالتك: تثالثا

 واملهنية من مصانع ومستشفيات، والعلمية من جامعات ومدارس .. إلخ.

: تنظيم برنامج شامل مدروس للمقاطعة االقتصادية والسياسية للمستعمر، ولجميع بعارا

 الدول املناصرة لالستعمار اإلنجليزي.

 : تدريب النساء على األعمال الضرورية الالزمة في الكفاح وفي مقدمتها التمريض.خامسا

 

بنفس العزم هذه هي خطواتنا األولى، وستفتح أمامنا منافذ لخطوات أخرى سنخطوها 

 املساواة والسالم.و التضحية والفداء، من أجل الحرية و 

 

*** 
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 .عقب انطالق ثورة يناير، 6100فبراير  02املصرية يوم املنظمات النسوية  اجتماعبيان 

 

بن التغيير ال التعديل
ُ
 بيان من منظمات نسائية مصرية: نساء مصر يطل

ا من مشاركتنا في صفوف الث
ً
ورة الشعبية املصرية التي فجرها شباب مصر في الخامس انطالق

، واستلهاًما لروحها الوثابة الساعية لبناء مصر كدولة مدنية تحت 2111والعشرين من يناير 

الشعار الذي وحد املصريين حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وإذكاء لشعلة الثورة املتقدة 

 من كل األجيال بتنوع انتماءاتهم الطبقية التي حملتها جموع الشعب املصري نساء ور 
ً
جاال

فإننا كشريكات وشركاء في هذه الثورة، ومن منطلق  …والعرقية والعقائدية واإليديولوجية 

 :تأكيدنا على قيم املواطنة وأن الشعب مصدر السلطات، نرى 

 
ا
نظام  إسقاط النظام السابق، وبناء : إن القضية املحورية حاليا تتمثل في استكمالأوال

 :سياس ي واجتماعي واقتصادي جديد عبر اتخاذ الخطوات التالية

  تشكيل مجلس رئاس ي مؤقت بتوافق القوى الوطنية يتكون من خمسة أشخاص يلتزمون

ال تمت  -من بينهم نساء  -بمبادئ الثورة ويعبرون عنها، على أن يضم أربع شخصيات مدنية 

ممثل  زاهة والكفاءة واالستقالل، باإلضافة إلى بأية صلة للنظام السابق، واملشهود لهم بالن

عن املجلس األعلى للقوات املسلحة، على أن يتم تشكيل هذا املجلس الرئاس ي خالل فترة ال 

 .تزيد عن أسبوعين

  يقوم املجلس الرئاس ي بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط املشهود لهم

 .تقالل خالل أسبوعبالكفاءة املهنية والخبرة العملية واالس

  يقوم املجلس الرئاس ي بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبالد يعبر عن روح

الثورة وتنوع القوى املشاركة فيها، وعن مطالبها في إقامة دولة مدنية حديثة تقوم على 

 املواطنة دون تمييز على أساس الجنس أو االنتماء الطبقي أو العرقي أو الديني، وتأسيس

حكم ديموقراطي برملاني يقوم على الفصل الحقيقي بين السلطات، وضمان تداول السلطة 

وإطالق وحماية الحريات العامة وعلى رأسها الحريات السياسية واملدنية، وفي القلب منها 

 .حرية التعبير والتنظيم وتشكيل األحزاب والنقابات ومؤسسات املجتمع املدني

ا قتصاد املصري ال تكون بمطالبة القوى االجتماعية التي عانت عقوًدا : إن إعادة بناء االثانيا

من القهر االقتصادي بتأجيل مطالبها، وإنما يكون باتخاذ إجراءات فورية وحازمة الستعادة 
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ثروات مصر التي نهبها النظام السابق وإتباعه، ومحاكمتهم محاكمات علنية تحت إشراف 

ثروات مصر املنهوبة يمكنه أن يوفر دفعة لتأسيس  ادةإننا نرى أن استع  القضاء املصري.

اقتصاد قوى مستقر يخرج ببالدنا من األزمة االقتصادية الراهنة، ويعيد توزيع الثروات 

وفي هذا السياق نؤكد على أهمية تفعيل أحكام  وفًقا ملطالب الثورة في العدالة االجتماعية. 

نظام ضريبي تصاعدي يساهم في تحقيق القضاء الخاصة بوضع حد ادني لألجور وإقرار 

 .العدالة االجتماعية

 
ا
إلى الشارع املصري، عبر إعادة بناء وزارة الداخلية  : سرعة العمل على عودة األمن واألمانثالثا

كهيئة مدنية، وتطهير قطاعاتها املختلفة من العناصر املتورطة في الفساد وقمع وترويع 

 .العلنية للمتورطين في تلك الجرائم مع املحاكمةوتعذيب وقتل املواطنين املصريين؛ 

ا اإلفراج الفوري عن املعتقلين السياسيين وخاصة ممن تم  : كما نؤكد على ضرورةرابعا

 اعتقالهم منذ اندالع الثورة.

ا مشاركات في الثورة الشعبية املصرية وسعينا الستكمال مسيرتنا  : إن دورنا كنساءخامسا

خالل  العملية السياسية وصنع القرار استمرار مشاركة النساء فير على تدفعنا إلى اإلصرا

املرحلة املقبلة، وإننا نؤكد على قناعتنا بأن إلغاء كافة أشكال التمييز بين املواطنين ليس 

على أساس الجنس فقط وإنما على أية أسس طبقية أو عرقية أو عقائدية أو إيديولوجية 

 هو سبيل تحقيق املواطنة للجميع.

هو السبيل لتحقيق االستقرار، وإطالق  هذه الخطوات تاًما فإننا نثق في أن اإلسراع باتخاذوخ

الوطن   الطاقات البشرية واالقتصادية ونهضة البالد واستعادة عزة وكرامة ومكانة 

 
ً
 .واملواطنين نساء ورجاال

 املجد لشهداء الثورة
 تحيا الثورة الشعبية املصرية

 ة واملساواةتحيا مصر الحرية والعدال

 

مركز النديم للعالج  ،مؤسسة قضايا املرأة املصرية، مؤسسة املرأة والذاكرة، مؤسسة املرأة الجديدة

جمعية  ،جل التنمية )اكت(أمركز وسائل االتصال املالئمة من  ،والتأهيل النفس ي لضحايا العنف

مؤسسة نظرة ، تنمية األسرةاملؤسسة املصرية ل ،جمعية رابطة املرأة العربية، ملتقى تنمية املرأة

 .جمعية أمي للحقوق والتنمية ،للدراسات النسوية

 

*** 
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التي دعا إليها ، و 6106مارس  8بمناسبة يوم املرأة العالمي مسيرة نساء مع الثورة بيان 

  *.تحالف املنظمات النسوية

 

 بيـان مسيـرة نســاء مــع الثــورة

 لتحقيقهاحقوق انتزعناها ومطالب نسعى 

نعلن نحن النساء املصريات، باعتبارنا شريكات في الوطن وشريكات في الثورة، أننا سنواصل 

مسيرة النضال من أجل حقوقنا في ظل مبادئ املساواة والعيش والحرية والعدالة اجتماعية 

 والكرامة اإلنسانية، وسنعمل على استكمال مطالب الثورة في دولة مدنية ديمقراطية. ونتقدم

هنا حامالت صوت امليدان إلى ممثلينا في مجلس الشعب وإلى شركائنا في الوطن لنؤكد على 

تمسكنا بحقوقنا التي انتزعناها عبر عقود طويلة، ونطالب بحماية حقوق النساء وحقوق 

الطفل وحقوق اإلنسان في وطننا، بما يضمن كرامة النساء وكرامة كافة املواطنات 

 وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع.واملواطنين، واملساواة 

 

 ومن هنا فإننا نؤكد على اآلتي:

إن ما حققته النساء املصريات من مكتسبات على مدار ما يزيد على قرن من الزمان إنما  .1

هو نتاج كفاح طويل قامت به نساء مصر من أجل ضمان حقوق النساء كمواطنات 

نا في رحلة الكفاح رجال مصريون لهن نفس الحقوق وعليهن نفس الواجبات. وقد شارك

آمنوا أن الحقوق والحريات ال تتجزأ، وأن الوطن ال يمكن أن يتنفس برئة واحدة، وال 

يمكن أن ينهض ويتقدم دون مشاركة فاعلة للنساء. ولذلك فإن مكتسباتنا هي 

مكتسبات الحركة الوطنية املصرية، والتي تشكل الحركة النسائية جزءا أصيال منها. 

 هنا فإننا نرفض رفضا تاما أن يتم اختزال تلك املكتسبات في رموز أنظمة بائدة.ومن 

                                                 
من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب حيث البرملان الذي كان سيتولى  2112مارس  2انطلقت املسيرة يوم  *

انتخاب الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد. ولم نتمكن من تقديم بيان املطالب، ولكن نجحنا في 
د األيام التالية بوكيل املجلس الذي اجتمع بوفد من تحالف تحديد موعد الحق لذلك، حيث التقينا خالل أح

املنظمات النسويات وبعض الشخصيات النسائية البارزة وعلى رأسها األستاذة منى ذو الفقار، التي كانت قد 
 شاركت في صياغة البيان.
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من الشعب املصري وهن  %49بالرغم من أن تكوين مجلس الشعب ال يعبر بعدالة عن  .2

ـ أو عن املاليين من املواطنين املسيحيين واملمثلين %2نساء مصر واملمثالت بأقل من 

من الشعب املصري وهم شباب مصر تحت  %41، أو عن ما يقرب من %1.5بأقل من 

من النواب، إال أن كل عضو في مجلس الشعب نائب  %2األربعين، واملمثلين بأقل من 

عن الشعب كله، بما في ذلك على األخص نساء مصر ومواطنوها املسيحيون وشبابها، 

 وبغض النظر عن أية انتماءات حزبية أو فئوية أو إقليمية.

 

 ننا نطالب باآلتي:وبناء على ذلك فإ

دون تمييز ، بين جميع املواطنين نساء ورجاالوتكافؤ الفرص العمل على تحقيق املساواة  .1

بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو املكانة االجتماعية أو 

على وضمان تطبيقها  ،في كافة نصوص الدستور والقوانيناآلراء السياسية أو اإلعاقة، 

رصد االنتهاكات تتطبيق القوانين و  تراقباآلليات التي النص على من خالل أرض الواقع 

 .وتتصدى لها

الدستور، من النساء ذوات الكفاءة إلعداد التأسيسية  الجمعيةاملناصفة في تشكيل   .2

، باعتباره وثيقة توافقية والخبرة، بما يضمن تمثيال عادال للنساء في صياغة الدستور 

 قوق جميع املصريين، بغض النظر عن األغلبية واألقلية البرملانية.تضمن ح

السياسية العادلة للنساء على جميع الحقوق املدنية و التي تضمن كافة اتخاذ التدابير  .3

اتخاذ القرار، في األحزاب السياسية والنقابات املهنية في كل مواقع  هناملستويات وتمثيل

 .التشريعية والتنفيذية والقضائية دولةمؤسسات المنظما املجتمع املدني و و 

، بما والثقافية لجميع املواطنات واملواطنينتأمين الحقوق االقتصادية واالجتماعية  .4

يكفل تحقيق العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية، بما في ذلك الحق في العمل، وفي 

نظيفة، مع وضع تعليم ورعاية صحية جيدة، وفي التأمين االجتماعي، وفي بيئة صحية 

 آليات لضمان الحصول على تلك الحقوق. 

النساء التي صدقت عليها مصر والتي تحمي حقوق الدولية  االتفاقياتااللتزام بكافة  .5

اء كافة اإلنسان عامة، والعمل على رفع التحفظات عن اتفاقية إلغحقوق واألطفال و 

م اتفاقية األمم املتحدة أشكال التمييز ضد النساء، باإلضافة إلى ضرورة تطبيق أحكا

 ملكافحة الفساد.
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وضمانات استقالل القضاء والعدالة الناجزة، إرساء حقوق املواطنة وسيادة القانون  .2

 باعتبارهم أساس االستقرار في املجتمع.

التمسك بقانون الخلع الذي أكد مجمع البحوث اإلسالمية كما أكدت املحكمة  .7

اإلسالمية، مع ضمان وجود قانون أحوال الدستورية العليا اتفاقه مع الشريعة 

شخصية عادل لكل أفراد األسرة، واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان حقوق النساء 

 واألطفال في سرعة التقاض ي وتنفيذ األحكام، خاصة أحكام النفقة.

كما نطالب بالتمسك بقانون الطفل، بما يحقق املصلحة الفضلى لألطفال، خاصة فيما  .2

 تعليم والحضانة والرؤية.يتعلق بال

إصدار قانون رادع ضد العنف عامة، وخاصة العنف األسري، والعنف املؤسس ي،  .9

والعنف في الشارع واألماكن العامة، وجرائم االغتصاب التحرش الجنس ي، بما يوفر 

الحماية ويضمن السالمة الجسدية والنفسية لجميع أفراد األسرة، وخاصة النساء 

 واألطفال.

 

 وثورتنا مستمرة  لشهداءاملجد ل

 

*** 
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أستاذة مساعدة في األدب اإلنجليزي ودراسات الجندر بكلية اآلداب، جامعة : هالة كمالد. 

ومن مؤسسات املرأة والذاكرة. باحثة مهتمة بالحركة النسوية والنقد األدبي النسوي القاهرة. 

ة واإلنجليزية حول الحركة النسوية ودراسات الترجمة. لها دراسات منشورة باللغتين العربي

املصرية وفي النقد األدبي النسوي. وهي مترجمة متخصصة في ترجمة الفكر النسوي، فقامت 

املرأة والجنوسة في اإلسالم بترجمة عدة كتب إلى اللغة العربية منها: كتاب ليلى أحمد 

(، 2112الصدة، )تحرير هدى  أصوات بديلة(، كتاب 1999)باالشتراك مع منى إبراهيم، 

-(، كتاب شارلين ناجي هيس ي2112)نساء مصر في القرن التاسع عشر كتاب جوديث تاكر 

(، كما قامت 2115)مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقا بايبر وباتريشا لينا ليفي 

 (.2115) النقد األدبي النسوي بتحرير وترجمة كتاب 
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