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كان تاريخ احلركة النسوية هو ضمناًا تاريخ احلركة النسوية 
هذا  واستبعد  األبيض،  باجلنس  يسمى  بام  املرتبطة  الغربية 
والرشق  وأفريقيا  آسيا  يف  النساء  نضال  حركات  اخلطاب 
إىل  الرؤية  هذه  استندت  وقد  الالتينية،  وأمريكا  األوسط 
الالمساواة  هو  نضاهلا  موضوع  كان  للنسوية  حتديدات 
الثالث  العامل  النسوية يف  النوعية، وأصبحت مهمة احلركات 
خصوصيتها  من  جيردها  بأسلوب  النسوية  تعريف  إعادة 
كل  بني  جامعة  جديدة  مفاهيم  منها  بدالاً  وينشئ  الغربية 
اخلاصة هبا كام سجلها  الفعالة  العاملية وصورها  من مالحمها 
ردود  االعتبار  يف  تأخذ  اجلديدة  الصياغة  إن  حيث  تارخيها؛ 
التي  واالجتامعية  والثقافية  السياسية  األوضاع  عىل  أفعاهلا 

تفردت هبا. 
"حركة اجتامعية  وبشكل عام تعرف النسوية املرصية بأهنا 
تستهدف إحداث تغيري يف واقع النساء، وتعتمد عىل إكساب 
التي  واألخالقيات  والقيم  واملبادئ  األفكار  من  جمموعة 
خالل  من  فيها  تتحرك  التي  البيئة  يف  ا  واسعاً قبوالاً  تتبناها 
الوطنية  األبعاد  ذات  القضايا  يف  ا  خصوصاً اجلامهري  تعبئة 
املجتمع بشكل عام واحلصول  املرأة يف  وقضايا حتسني واقع 
عىل حقوقها من خالل التظاهر واحلشد والدخول يف ميدان 
هتدف  ثم  ومن  للتغيري".  ا  طريقاً تارخينا  عرفها  التي  الثورات 
املرأة  املفروضة عىل  القيود  وإدراك  إىل وعي  النسوية  احلركة 
عدالاً  أكثر  نوعي  نظام  وتطوير  القيود  هذه  نزع  وحماوالت 
ا ترتبط به أدوار جديدة للنساء وعالقات جديدة بني  وإنصافاً

الرجال والنساء.

النسوية  للحركة  الفكرية  األصول  لتناول  ينقلنا  ما  وهذا 
الوعي  أوهلا  مراحل،  أو  موجات  بثالث  مرت  التي  املرصية 
اجلمعيات  جمهودات  وثانيها  اإلصالحي،  واخلطاب 
الوطني  النضال  خطاب  فهو  ثالثها  أما  النسوية  والتنظيامت 

واالحتاد النسائي املرصي.
املحور األول: الوعي واخلطاب اإلصالحي 

وأسسها  ألصوهلا  ا  موضعاً جتد  النسوية  احلركات  معظم 
العلامنية  اإلصالحية؛  احلركات  خمتلف  يف  املشرتكة  الفكرية 
عرش،  التاسع  القرن  أواخر  خالل  قامت  التي  واإلسالمية، 
كان  ثم  ومن  منترشة  أصبحت  التي  التحديث  ثقافة  نتيجة 
الفكرية  األصول  اختلفت  فيها. ومهام  التحكم  الصعب  من 
واملفاهيم  األفكار  نفس  تطرح  الرؤى  جممل  فإن  للنسوية 
واملواطنة  واحلرية  واحلق  والعدالة  املساواة  مثل  والقضايا 
ا  إطاراً تتبنى  حركة  كل  كانت  وإن  الخ  والديمقراطية... 
ا  الليربالية مرجعاً العلامنية تتخذ  ا هبا، فالنسوية  مرجعياًا خاصاً
هلا ومن ثم فالقيمة العليا هلا هي احلرية بينام النسوية اإلسالمية 
ا هلا ومن ثم القيمة العليا  ا ومنهجاً تتخذ القرآن والسنة مرجعاً
هلا هي العدل واحلق، ويبدو أن قيمتي احلرية واملساواة تأتيان 
من  تقليالاً  ليس  وهذا  اإلسالمية،  النسوية  يف  تابعة  كقيم 
هاتني القيمتني ألن قيمتهام يتحددان يف إطار القيمة الكربى 
تتحدد  االشرتاكية  كاملنظومة  أخرى  نظم  ففي  )العدل(. 
ويف  املساواة،  وهي  العليا  القيمة  حسب  واحلرية  العدل  قيم 
املنظومة الليربالية تتحدد مدلوالت العدل واملساواة يف إطار 

القيمة العليا وهي احلرية... وهكذا.
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ويعد الشيخ محزة فتح اهلل من املصلحني الذين طالبوا بإصالح 
ا حتت عنوان "باكورة الكالم عىل  وضع املرأة، حيث قدم مؤلفاً
استنطاق  فيه  حاول   ،1889 عام  اإلسالم"  يف  النساء  حقوق 
إىل  أشار  ولقد  للمرأة،  اإلسالم  منحها  التي  احلقوق  وتفعيل 
العديد من النساء النابغات يف العلوم مثل كريمة بنت حممد بن 

حاتم املرزوية، وزينب بنت أيب القاسم وشهدة الكاتبة. 
قدم  فلقد  سابقيه؛  عن  أمني"،  "قاسم  أفكار  ختتلف  ومل 
من  آرائه  صوابية  عىل  ودلل  املرأة،  حقوق  عن  كثرية  براهني 
محلة  شن  ولقد  وأحكامه،  اإلسالم  تعاليم  موافقتها  خالل 
انتقاد واسعة لظروف املرأة املعيشية املجحفة وغري اإلنسانية. 
ا بني مكانة املرأة ومكانة  ا تارخييًّ كام وجد "قاسم أمني" تالزماً

األمة؛ فهي يف عالقة طردية. 
سامحة  عن  بوضوح  عرب  فقد  عبده"  "حممد  اإلمام  أما 
اهلل  صىل  حممد  سيدنا  وأن  املرأة  كرم  أنه  وكيف  اإلسالم 
عليه وسلم ساوى بني املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات 
ولذلك  آخر.  دون  ا  نوعاً خيص  مل  اإلسالم  وأن  واحلريات؛ 
دعى اإلمام إىل إعادة النظر يف الكثري من التفسريات القديمة 
والنزعات  االجتاهات  مع  تتالءم  التي  اإلسالم  ألحكام 
اجلديدة؛ خاصة تلك التي تتصل منها باملسألة النسوية، وهذا 
يف  اإلسالمي  الدين  تفسري  حق  والنساء  الرجال  أعطى  ما 

مواضيع كان مغلق االجتهاد فيها مثل احلجاب. 
فكرية  بنية  بدورة  شكل  الذي  احلرية  مبدأ  من  ا  وانطالقاً
حتررية كانت جهود األمرية نازيل فاضل )1840 – 1913(؛ 
مفكرون  يؤمه  أدبياًا  صالوناًا  امرأة  كأول  افتتحت  حيث 
األوضاع  ملناقشة   1880 عام  الرجال  من  وسياسيون 
القضايا هي  الوطن وبالتأكيد كانت أوىل  التي هتم  والقضايا 
بشكل  النسوية  احلركة  رائدات  شاركت  كام  املرأة.  قضية 
مكثف يف اجلدل الدائر عن طريق كتابات كانت تنرش غالباًا يف 
الصحافة النسائية؛ كام قمن بتأسيس املجالت. وقادت مرص 
هند  أسستها  الطريق بصدور أول دورية نسائية "الفتاة" التي 
نوفل يف اإلسكندرية عام 1892، ويتضح من قراءة وحتليل 
مقدمة العدد األول من الدورية أهنا أرادت أن تصنع النساء 
ما تصنعه غريها من نساء أوروبا – مثل الكتابة - حتى تتقدم 
أخريات  رائدات  وجود  عن  فضالاً  مرص،  يف  النسائية  احلياة 
املرأة  تعليم  لواء  محلت  التي  سوريا  من  فواز(  )زينب  مثل 
والتي "ناهضت قرار املؤمتر النسائي العاملي يف سانتياغو عام 
نشاطها  جمال  باعتبار  املرأة  تعليم  حتديد  إىل  الداعي   1893
فانتقدت ختاذل الاليت أرشفن  ا ضمن نطاق األرسة،  حمصوراً
النشاطات  يف  املرأة  حرية  إطالق  عىل  مشددة  املؤمتر  عىل 
اإلنسانية كلها وخاصة يف ميدان العلم، ورضورة إعطاء املرأة 

كامل حريتها من دون أي جتزئة حلقوقها". 

الصحف  يف  املتمثلة  اإلعالم  وسائل  كانت  عام،  وبشكل 
خالهلا  من  النسوية  احلركة  حاولت  مهاماً  ا  مصدراً واملجالت 
جديدة  ملفاهيم  والسعي  املتخيلة  الذكورية  الثقافة  تفكيك 
ثم  ومن  املساواة،  عىل  قائمة  تكون  بحيث  النوع  لعالقات 
يمكن القول إن هذه املوجة أو املرحلة مل يكن لدهيا أطر فكرية 
تتجاوز حجج املطالبة ببعض احلقوق العامة للنساء واملساواة 
االقرتاب  عىل  النساء  بعض  حرصت  ولذلك  بالرجال؛ 
لإلنسان  حضاري  كنموذج  السائد  الذكوري  النموذج  من 
أو  لألنثى  املميزة  اخلصائص  طمس  أو  هتميش  وحاولت 
ثانوية ال تعوق حصوهلن عىل حقوق  بأهنا  الزعم  عىل األقل 
متساوية، وكان هذا هو السبيل األوحد لفك القيود املفروضة 
وهي  موسى  نبوية  صورة  يف  نالحظه  ما  وهذا  املرأة.  عىل 
ترتدي سرتة الرجل ورابطة العنق، وإذا كانت بعض النساء 
وضعن احلجاب عىل وجوههن يف بعض األحيان؛ فإن ذلك 

كان لتسهيل غزوهن للمجال العام.
 املحور الثاين: جمهودات اجلمعيات والتنظيامت النسوية: 

من  النساء  مكنت  رحبة  جماالت  األوىل  املوجة  أنتجت 
لالرتقاء  نسوية  وتنظيامت  مجعيات  يف  أنفسهن  ينظمن  أن 
أوالاً  تعنيها  التي  املسائل  يف  تشارك  املرأة  فكانت  بأقراهنن، 
ثم ما خيص املجتمع ثانياًا، حيث اكتشف النساء ما يف العمل 
اجلامعي من قوة وخربن استكشاف الذات، وفجر العمل جتاه 
أهداف مجاعية طاقات إبداعية كامنة، ولقد كانت اجلمعيات؛ 
خاصة مجعيات الرعاية اخلريية هي بوتقة العمل االجتامعي، 

ومل تقرص نفسها عىل العاصمة؛ بل توزعت عىل أرض مرص.
اجلمعيات  تلك  ركزت  اإلنسان  كرامة  مبدأ  من  ا  وانطالقاً
مثل  جماالت  يف  العمل  طريق  عن  النساء  وضع  حتسني  عىل 
األيتام  واألطفال  النساء  من  الفقر  بضحايا  والعناية  الصحة 
والتدريب املهني واألمية، وكانت من أوىل اجلمعيات اخلريية 
يف مرص ذات الطابع العلامين هي "مربة حممد عيل" التي أنشأت 
النساء  من  للفقراء  ا  مستوصفاً كانت  والتي   ،1907 عام 
التهذيبي  النسائي  االحتاد  مجعية  أنشأت  ولقد  واألطفال". 
عام 1914، وسعت هدى شعراوي إىل تأسيس مجعية الرقي 
وترقية  تنوير  عىل  العمل  هبدف  املرصيات  للسيدات  األديب 
عقلية املرأة، ونشطت اخلطب يف مجعية جارجيوس وطالبت 
زوجة  ألفت   1917 يناير  ويف  واملساواة،  بالعدل  للمرأة 
غايتها  أدبية  مجعية   - معروف  حمام  وهو   – عاصم  إسامعيل 

السعي إىل ترقية املرأة. 
وقيمة  الوعي  تشكيل  برضورة  النسوية  احلركة  من  وإيامناًا 
"مجعية  مثل  نجاحات كبرية  اجلمعيات  العلم سجلت بعض 
املرأة اجلديدة"، حيث أخذت عىل عاتقها إلقاء حمارضات يف 
كافة فروع التعليم والثقافة، وتلك اجلمعيات تم إنشاؤها عن 
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النساء  بني  الوعي  تنمية  عىل  وعملت  النخبة  سيدات  طريق 
ونرش الثقافة يف املجال النسائي، ومما يؤكد وجهة النظر تلك 
النوادي  تكونت  الذكر  سالفة  اجلمعية  تلك  إنشاء  قبل  أنه 
االجتامعية واجلمعيات الثقافية والصالونات األدبية ومن ثم 
أمدت تلك اجلهود النساء بساحات لتالقي وتالقح األفكار 
أي مناقشة االهتاممات الفكرية واالجتامعية والسياسية وهذا 
القاهرة بني سنتي 1914 و 1916، وواصلت  ما حدث يف 
الثقافة من خالل  تعميم  تلك اجلمعيات جمهوداهتا من أجل 
واملفكرون  األدباء  فيها  حيارض  سنوية  ثقافية  مواسم  إقامة 

وكانت من ضمن قضاياه املطروحة املطالب النسوية. 
التي  والدائمة  األساسية  األدوات  ضمن  فمن  إذن؛ 
بني  التوازن  يف  االختالل  لتصحيح  املرأة  عليها  اعتمدت 
الثقافة والتعليم؛ فالنسويات فطن  النساء والرجال كان نرش 
بل  املساواة؛  عىل  حصوهلن  دون  حيول  التعليم  نقص  أن  إىل 
حيول دون تقدمهن بشكل عام، ويالحظ أن النساء كانوا من 
املدارس  أبنية  تأسيس  يف  واملشاركني  بل  املتحمسني؛  أشد 
النهوض  موسى  نبوية  تولت  وقد  فيها،  والتدريس  وإدارهتا 
ونرشت  النساء  لتعليم  حياهتا  وكرست  التعليم  بمستوى 
ونسوياًا  وطنياًا  مانفستو  يعترب  الذي  والعمل"  "املرأة  كتاهبا 
وأعلنت فيه إىل أن أفضل خدمة تقدم هلذا الوطن هي توعية 

النساء إىل قيمة العلم والعمل. 
ا يف ظهور احلركة النسائية،  ا بارزاً والواقع، لعب التعليم دوراً
وحماولتها  بذاهتا  املرأة  وعي  ازدياد  يف  بداياته  متثلت  حيث 
اخلروج عىل الوضع الذي فرضته عليها التقاليد واألعراف؛ 
املرأة بدأت تكسب قضية وجودها  "إن  القول  بحيث يمكن 
تعد قضية  فلم  العقل يف كل يشء،  إعامل  العقيل، وحقها يف 
النسائي تقف عند عتبة االمتياز االرستقراطي الذي  التحرر 
من  املرأة  عقل  انتقل  فلقد  خمملية،  نسائية  طبقة  تناله  كانت 

تدبري املنزل إىل وعي الوجود ومعرفة احلياة".
النسائي  واالحتاد  الوطني  النضال  خطاب  الثالث:  املحور 

املرصي
بالنضال  االستعامر  من  للتحرر  الوطني  النضال  ارتبط 
بالنظام  يعرف  ما  أو  البالية  التقاليد  من  للتحرر  النسائي 
ا من  األبوي وإن كان ذلك بشكل مضمر يف بدايته، وانطالقاً
هذا أرسلت إحدى رائدات احلركات النسوية - وهي باحثة 
كان  الذي   1911 عام  املرصي  الوطني  املؤمتر  إىل   - البادية 
الوطنية،  واحلاجات  القومية  اإلصالحات  لبحث  ا  منعقداً
املطالب النسوية لوضعها يف برنامج املؤمتر؛ تلك املطالب التي 
كانت ختاطب باألساس النظام األبوي املرصي، والتي كانت 
العلوم  تعلم  فيها  بام  النساء  لتعليم  فرص  إتاحة  يف  تتلخص 
تغريات  ووضع  املهنية،  األعامل  جمال  يف  والدخول  العالية، 

بالزواج  يتعلق  فيام  خاصة  الشخصية؛  األحوال  قانون  يف 
والطالق. 

األوىل  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  تغري  قد  األمر  أن  ويبدو 
احلركات  رائدات  قامت  حيث  أحداث؛  من  أعقبها  وما 
النسوية بإرجاء مطالبهن النسوية، وطغى الوعي الوطني عىل 
اعتبارات اجلندر؛ فلقد تساءلت رائدات احلركة النسوية: أهيام 
يأيت أوالاً احلقوق النسوية أم الوطن؟ وجاءت اإلجابة: إيثار 
يف  الوطنية  واهلوية  الوطن  ألن  النسوية  املطالب  عىل  الوطن 
خطر، ومن ثم بدا املطالبة باحلقوق النسوية يف تلك الفرتة من 
أن تفرس عىل  بل يمكن  االنشقاقات،  باعثة عىل  تاريخ مرص 
أنه خيانة يف بلد حياول طرد القوى اإلنجليزية، ففي مثل هذه 
احلالة يكون االنتامء للوطن وثقافته أقوى من املطالبة باملساواة 
ا من النسوية  النوعية، ومن ثم "طور النسويون الوطنيون طرازاً
والسياسية  والثقافية  االجتامعية  القواعد  عىل  يعرتض  ال 
إذ يصور  يتكامل معها؛  ما  بقدر  املطبوعة بسمة حكم األب 
النساء كعامالت إىل جانب الرجال عىل إنقاذ األمة ومحايتها 
من األخطار اخلارجية". وبمعنى أكثر دقة، حرصت رائدات 
احلدود  داخل  النسوية  مطالبهن  إدماج  عىل  النسوية  احلركة 
اإليديولوجية  كانت  أهنا  بام  الوطنية  لإليديولوجية  اآلمنة 
الوحيدة املباح هلن اعتناقها. ومن ثم أحيلت النسوية بالفعل 
إىل خادمة للوطنية عرب قبول رصيح أو ضمني السرتاتيجية 

التحرير الوطني اآلن، وحترير النساء فيام بعد".
واستقالهلا  الدولة  سيادة  حتقيق  أن  البدهيي  من  أنه  ورغم 
حقوق  هلم  املواطنة  بكامل  النساء  متتع  بالرضورة  يتبعه 
سياسية مثل الرجل بشكل عام، فإن هذا مل حيدث، ولكن تم 
بالرغم  "رأينا  استغالهلن وخذهلن؛ تقول )هدى شعراوي(: 
من مشاركتنا للرجال عدة سنوات إمهاهلم شأن املرأة يف تقرير 
حقها السيايس، حتى يف أبسط احلقوق األولية كقبوهلا ناخبة، 
اجلهالة  من  درجته  كانت  مهام  رجل  لكل  حق  هذا  أن  مع 
وجترده من أي ميزة متيزه عن أقل امرأة يف اهليئة االجتامعية". 
إثر  املرصيات  النساء  وعته  الذي  الدرس  هو  هذا  أن  ويبدو 
الوفد  الوفد يف عام 1924؛ فعندما جاء رجال  قيام حكومة 
تكن  مل  النواب  جملس  يف  ساحقة  أغلبية  مكتسباًا  السلطة  إىل 
منعهن  تم  بل  الربملان؛  ذلك  يف  ممثالت  املرصيات  النساء 
وكبار  الوزراء  زوجات  ما عدا  االفتتاح  احتفال  من حضور 

املوظفني.
النسائية  املنظامت  أن  النسوية  احلركة  رائدات  ووعت 
متساوية  حقوق  عىل  احلصول  يف  أكثر  املرأة  تساعد  املستقلة 
متكن  "وإن  احلزبية،  التنظيامت  يف  اندماجها  من  الرجل  مع 
يؤدي  احلزبية  التنظيامت  عن  االستقالل  من  املنظامت  هذه 
إىل حرص هذه األحزاب واملؤسسات إىل تبني حقوق املرأة 
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ودجمها يف براجمها السياسية ويف أيديولوجيتها الفكرية". ومن 
ثم كان عىل احلركة النسوية استكامل ما بدأهنن من نضال يف 
الذكورية  املركزية  تلك  من  وحتريرهن  ذواهتن  حتقيق  سبيل 

ا.  التي غالباًا ما تفكك، ولكنها ال هتدم أبداً
وعىل إثر ذلك نشأ االحتاد النسائي املرصي الذي ألزم نفسه 
ا يف نظامه األسايس أال يرتبط بأي  باحلفاظ عىل استقالله حمدداً
حزب سيايس، وألزمت الرائدات النسويات أنفسهن بالعمل 
عىل احلصول عىل احلقوق السياسية الكاملة جلميع النساء يف 
جدلياهتن الوطنية وجدلياهتن الديمقراطية املدنية التي تعطي 
السيايس بغض  مكاناًا متساوياًا لكل املرصيني يف نظام احلكم 
احلركة  يتزعم  االحتاد  ظل  ولقد  والدين،  اجلندر  عن  النظر 
النسائية يف مرص منذ إنشائه يف مارس عام 1923 حتى هناية 
اخلمسينيات. ويبدو أنه بإنشاء االحتاد النسائي املرصي حتول 
النضال النسوي إىل نشاط منظم مستقل، وحدثت أمور مهمة 
رائدات  ختلت  أوهلا:  الليربالية  الفكرية  أصوهلا  عىل  تؤكد 
ثقافة  لرفض  سيايس  كتعبري  احلجاب  عن  النسوية  احلركة 
احلريم وظهورهن كنسويات بشكل واضح يف احلياة العامة، 
اصطالح  املجتمع  يف  مرة  ألول  النساء  استخدمت  وثانيها: 
"النسائية" إشارة إىل النسوية بدالاً من تعبري "ما خيص املرأة"، 
النسوية  حلركتهن  الالزمة  املؤسسة  النساء  أقامت  وثالثها: 
العمل  وأماكن  واملطبوعات  االحتاد  تضمن  والذي  اجلديدة 
النسوية  احلركة  مع  الرسمي  االرتباط  هلم  أتاح  الذي  األمر 
العمل  قيادات  من  ثالث  اشرتاك  يفيد  ما  وهناك  العاملية، 
نرباوي ونبوية موسى  النسائي، وهم هدى شعراوي وسيزا 
بحق  املعني  روما؛  يف  انعقد  الذي  الدويل  النسائي  املؤمتر  يف 
املرأة يف االنتخاب والرقي بمستواها ومساواهتا مع الرجل يف 

التعليم والعمل واحلقوق السياسية بشكل عام. 
املرصية  النسوية  للحركة  الفكرية  لألصول  حتليل  وبعد 
الفرتات الالحقة مل خيرجن  النسويات يف  يمكن مالحظة أن 
هناية  يف  وضع  الذي  النسوي  الفكري  النموذج  ذلك  عن 
القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، مع املحافظة عىل 
حدث  إذ  وتعظيمها؛  هلن  القانون  خيوهلا  التي  االمتيازات 
تزايد يف تنمية االعرتاف باملساواة يف الواجبات التي تشتمل 
ا  وامتداداً احلقوق.  يف  باملساواة  االعرتاف  عىل  بالرضورة 
مشكالت  مع  االلتحام  يف  املرأة  استمرت  النموذج  لذلك 
الوطن ووحدت بني حريتها ومطالبها وحرية الوطن؛ حيث 
 ،1952 يوليو  ثورة  قيام  حتى  وناضلت  بفاعلية  شاركت 
وإعطائها  حقوقها  املرأة  بمنح  النسوية  احلركات  وطالبت 
ا  ا أكثر فاعلية يف احلياة العامة وجاء دستور 1956 حمققاً دوراً
لتطلعاهتا؛ فعمل عىل حتقيق العدالة بني اجلنسني ومنح املرأة 
أصبح  وبذلك  بالرجل،  أسوة  السياسية  احلقوق  مبارشة 
االنتخابات،  والرتشح يف  التصويت  احلق يف  املرصية  للمرأة 

االحتاد  مطالبة  من  ا  عاماً  33 بعد  احلق  هذا  جاء  وإن 
للمرأة.  واالنتخاب  التصويت  بحق  املرصي  النسائي 
املؤسسات  ففي  احلركة؛  عىل  النساء  قدرة  تنوعت  وقد 
األحزاب  إلغاء  عقب  أنشأت  التي  واالحتادات  واهليئات 
النساء  مثلت  العريب  االشرتاكي  واالحتاد  التحرير  هيئة  مثل 
فيام  أعالها  إىل  وصلت  خمتلفة  بنسب  التجمعات  هذه  يف 
الشباب والفالحني والعامل،  بأمانة  املرأة أسوة  بأمانة  يسمى 
ووجلن املجال العام وكانت أول امرأتني تدخالن الربملان مها 
راوية عطية وأمينة أبو العز شكري، وعينت حكمت أبو زيد 
وزيرة الشئون االجتامعية يف أوائل الستينيات، وعينت عائشة 
ا بعد تسع سنوات لشغل هذا املنصب. كام عملت  راتب أيضاً
التعليم والعمل والتوظيف  املرأة حقها يف  الثورة عىل إعطاء 
السعيد  كريمة  وصارت  احلكومية،  واملؤسسات  اهليئات  يف 

وكيلة لوزارة التعليم يف الستينيات.
املعارصة  التارخيية  احلقب  أكثر  السبعينيات  حقبة  وكانت 
واالقتصادية  واالجتامعية  املدنية  املرأة  حقوق  من  ا  انتقاصاً
والسياسية عملياًا، وربام هذا ما نتج عن العالقة غري املستقرة 
بني أنصار ما يسمى باالجتاه اإلسالمي و االجتاه العلامين األمر 
وأصبحت  جانبية.  قضايا  إىل  املجتمعية  اجلهود  وجه  الذي 
القضية  كانت  إذ  األيديولوجي؛  للرصاع  ساحة  النساء 
النسوية تستغل تارة لكسب ود اإلسالميني وتارة ملحاربتهم 
واحلد من سيطرهتم الفكرية عىل األرس املرصية مما يتيح القول 
السادات  نظام  يف  قابله  الدولة  بنسوية  السابق  االلتزام  إن 
التخيل أو االمتناع عن الدفاع عن ذلك االلتزام، وتم هتميش 
قضايا  اعتربت  ما  لصالح  األحزاب  برامج  يف  املرأة  قضايا 
األعامل  يف  أخرى  مرة  النسوي  النشاط  وحرص  أمهية،  أكثر 
الفرتة  تلك  يف  اجلمهورية  رئيس  قرينة  كانت  وإذا  اخلريية. 
النوع االجتامعي، وتم إصدار  قد شجعت وروجت لقضايا 
إليها  ورد  املرأة  أنصف  الذي  الشخصية  األحوال  قانون 
تساندها،  نسوية  مل يؤسس ملشاريع  فإن هذا  بعض حقوقها؛ 
ولكنه  النسوية  احلقوق  لضامن  شامل  لربنامج  أدق  وبمعنى 
املقرتن  املرأة  بحقوق  الدويل  االهتامم  إطار  باألحرى جاء يف 
إليه  دعت  الذي   )1985  -  1975( للمرأة  العاملي  بالعقد 
األمم املتحدة، وحرص النظام يف هذه الفرتة عىل أن يبدو أمام 

املجتمع الدويل عىل أنه يدافع ويساند حقوق املرأة. 
يف  واضح  ضعف  ساد  والتسعينيات  الثامنينيات  ويف 
املرتبطة  للمفاهيم  واضح  وغياب  املرأة  بقضايا  االهتامم 
باجلندر واألدوار االجتامعية املرتبطة به واملساواة عىل أساسه، 
احلركة  طالبت  املرأة  بقضايا  الدويل  لالهتامم  استجابة  ولكن 
اإلنسان،  حقوق  مرجعية  وهي  عاملية  بمرجعية  النسوية 
مثل  منظامت  أنشأت  حيث  النسوية،  املنظامت  وتعددت 
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قضايا املرأة املرصية : التحديات واالنجازات
تضامن املرأة العربية ومنظمة املرأة اجلديدة... الخ. وبشكل 
املرأة  قدرات  تعزيز  مثل  دولية  مفاهيم  استخدام  تم  عام 
والتنمية الشاملة، ومن املوضوعات الرئيسية التي أثري اجلدل 
مواجهة  يف  العاملية  قضية  هي  باملرأة  يتعلق  فيام  حوهلا  العام 
النشاط  يف  والسيايس  الثقايف  مسألة  ا  وأيضاً اخلصوصية، 

النسوي يف سياق األصالة وجتذير املعرفة.
بتطبيق نصوص  ا كامالاً  التزاماً تلتزم  الدولة مل  والواقع، أن 
الدولية  باملعاهدات  وال  أصدرهتا  التي  والقوانني  الدستور 
األمر الذي ترتب عليه هتميش حقوق ودور املرأة وعدم تغيري 
إدماجها يف  تم  وإن  ا حتى  تراجعاً أوضاعها  وزاد من  واقعها 
التارخيية  باللحظات  وعيها  من  ا  وانطالقاً التنموية.  املشاريع 
نادت  بالوطن،  مرتبطان  وطموحها  حقوقها  وأن  املؤسسة، 
احلركات النسوية بإطالق احلريات؛ خاصة حرية إبداء الرأي 
مواطنات  أهنن  عىل  النساء  وبرهنت  للقمع،  تعرضت  التي 
يف  احلريات  عن  بالدفاع  جديرات  بمسئولياهتن  واعيات 
باحلرية  يناير   25 ثورة  يف  الرجال  مثل  فطالبت  بلدهن 
السياسية والعدالة االجتامعية، وليس بحقوق املرأة، ويالحظ 
تبلور حراك نسوي ضم أجيال جديدة من الشابات الوافدات 
عظم  الذي  اإللكرتوين  الفضاء  استخدمن  العام  املجال  عىل 
االحتجاجية  الوقفات  بجانب  واملنارصة  احلشد  عمليات 
إىل  إضافة  واملحافظات؛  امليادين  معظم  يف  واملظاهرات 
استخدامهن الصحافة واإلعالم ملا يتميزان به من فن خطايب 
بشكل عام حتى تم إسقاط النظام، وخطت احلركات النسوية 
خطوات فعالة يف تظاهرات 25 يناير و30 يونيو؛ حيث كان 
كام   .2012 دستور  عىل  االعرتاض  يف  مشهودة  مواقف  هلا 
التيارات  ممارسات  عىل  الوضوح  عايل  علني  بشكل  متردت 
من  حياهلا  يتم  ما  أن  واعتربت  املرأة،  جتاه  املتشددة  الدينية 
هتميش وعنف هو حماولة لقهر إرادهتا وفرض أسلوب يتناىف 

تقاتل وحتصل  أن  استطاعت  كام  التي حققتها.  مع مكاسبها 
عىل حصص يف األحزاب املتقدمة لالنتخابات وكذا النقابات 
بالتكافؤ  تعرتف  الدولة  جتعل  وأن  املختلفة.  واهليئات 
االجتامعي وبالعدالة التي جيب أن ترتجم يف مجيع مستويات 
الثقافية واالجتامعية واالقتصادية وال سيام السياسية؛  احلياة  
وآمال  طموحات  عن  ا  ومعرباً ا  منصفاً  2014 دستور  وجاء 
ا ملا تطلعت إليه من مساواة وحرية مع الرجال؛ إذ  املرأة وحمققاً
نص الدستور يف املادة )11( "تكفل الدول حتقيق املساواة بني 
الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
الدولة  الدستور وتعمل  ا ألحكام  وفقاً والثقافية  واالجتامعية 
املرأة متثيالاً مناسباًا يف  الكفيلة لضامن متثيل  التدابري  اختاذ  عىل 
القانون. كام تكفل  الذي حيدده  النحو  النيابية؛ عىل  املجالس 
اإلدارة  ووظائف  العامة  الوظائف  تويل  يف  حقها  للمرأة 
العليا يف الدولة والتعيني يف اجلهات واهليئات القضائية دون 
أشكال  كل  ضد  املرأة  بحامية  الدولة  وتلتزم  ضدها،  متييز 
العنف، وتكفل متكني املرأة من التوفيق بني واجبات األرسة 
لألمومة  واحلامية  الرعاية  بتوفري  تلتزم  كام  العمل  ومتطلبات 
ا"،  احتياجاً األشد  والنساء  واملسنة  املعيلة  واملرأة  والطفولة 
وضمنت املادة )180( متثيل املرأة يف املحليات بنسبة 25 % . 
تكون  أن  جيب  الدولة  أن  عىل  نؤكد  أن  جيب  املجمل  يف 
عن  ختلياًا  أو  تقليالاً  ليس  وهذا  املرأة،  حلقوق  رئيسياًا  ضامناًا 
احلقوقية  واحلركة  اإلنسان  حقوق  منظامت  يف  الفاعلني  دور 
آخر  اجتامعي  فاعل  أي  من  أكثر  مهيأة  الدولة  إن  بل  عامة؛ 
ا مستقبلياًا للخروج  لصون تلك احلقوق، ولعل هذا يمثل أفقاً
من الوضع الراهن، يتيح للذوات أن تقيم عالقة حقوقية عىل 
أهواء  إىل  ال  وحمددة  ثابتة  معايري  إىل  تستند  صحيحة  أسس 

أشخاص وأفراد هتدف إىل حتقيق مصالح خاصة.


