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ا ملا أعلنه الرئيس عبد  عام 2017  هو عام املرأة املرصية وفقاً
الفتاح السييس هناية عام 2016 ومع اقرتاب هناية عام املرأة 
النساء يف  نطرحها حول أوضاع  التساؤالت  العديد من  ثمة 
مرص وحول وما تم حتقيقه عىل املستويات املختلفة )الترشيعية 

واالقتصادية والسياسية( خالل عام 2017 ؟ 
واملهتمني  املهتامت  من  العديد  دفعت  التساؤالت  تلك 
كنقطة  السياسية  اإلرادة  معيار  احلديث عن  إىل  املرأة  بقضايا 
له  تتعرض  ما  ومواجهة  النساء  بأوضاع  للنهوض  ارتكاز 
يمكن  ال  أنه  البعض  يرى  حيث  ومتييز.  عنف  من  النساء 
تشكيل إرادة سياسية حقيقية دون النظر لقضايا النساء كجزء 
من قضايا الوطن وأنه يصعب حتقيق تقدم ملموس يف أوضاع 
مواطنيها  حقوق  محاية  عىل  تعمل  دولة  وجود  دون  النساء 
وتسمح بحرية الرأي والتعبري والتنظيم، فيام يرى آخرون أنه 
يمكن أن تتوافر إرادة سياسية حقيقية  لتحسني أوضاع املرأة 

يف غياب هذه الرشوط.
خطاب  وتطور  تارخيياًا  املرصيات  النساء  مطالب   : أوالاً

احلركة النسوية 
يصعب قراءة مكاسب وإنجازات املرأة املرصية من منظور 
من  طويل  لتاريخ  النظر  دون  املرأة  بحقوق  الدولة  اعرتاف  
جمتمعاهتن.  داخل  مرصيات  نساء  به  قامت  الذي  النضال 
املرصية  املرأة  مكتسبات  حول  الفوقي  املنظور  هذا  تبني  إن 
زائف  خلطاب  يروج  أنه  كام  املناضالت  تلك  عمل  يتجاهل 
يف  أصيلة  قضايا  ليست  وحقوقهن  النساء  قضايا  أن  يرى 

دولياًا  صورهتا  لتحسني  الدولة  من  حماوالت  وأهنا  جمتمعاتنا 
أو التشبه بمجتمعات غربية. إن هذا اخلطاب ال يضع حقوق 
االهتامم  جيعل  وال  واملجتمعي  التارخيي  سياقها  يف  النساء 
يساعد  وال  املجتمع  أولويات  من  وحقوقهن  النساء  بقضايا 
عىل بناء خطاب جمتمعي حول أمهية حقوق النساء قادر عىل 

التأثري بفاعلية عىل سياسات الدولة. 
ويعود نضال املرأة يف مرص إىل بدايات القرن العرشين حيث 
ا مهاماً يف مظاهرات ثورة 1919  النساء املرصيات دوراً لعبت 
التواجد  هذا  أن  من  الرغم  وعىل  اإلنجليزي  االحتالل  ضد 
مل يكن له مطالب نسوية إال أنه جيب النظر إليه بجدية حيث 
إنه عرب عن عدة أمور أوهلا املطالب النسوية واخلاصة بحقوق 
املرأة يصعب فصلها عن مطالب الوطن واستقالله من ناحية، 
عن  عرب  االحتالل  ملواجهه  وشجاعتهن  النساء  تواجد  وأن 
العامة. احلياة  معرتك  لدخول  املبكرة  املرصيات  النساء  إرادة 

وخيرجهن خارج األطر التقليدية لدورهن داخل األرسة.
 يف 1919 سقطت أوىل الشهيدات املرصيات يف التظاهرات 
ضد االحتالل اإلنجليزي ولذا تم اعتبار 16 مارس هو يوم 
املرأة املرصية. ونتج عن مشاركة السيدات املرصيات يف ثورة 
وتنظيامهتا  بمطالبها  املرصية  النسوية  احلركة  ظهور   1919
ومؤسساهتا األصيلة، وطبقا للباحثة هالة كامل يمكن تقسيم 
حسب  موجات  أربع  إىل  مرص  يف  النسوية  احلركة  موجات 

السياق التارخيي واملطالب:
وبدايات  عرش  التاسع  القرن  هنايات  من  األوىل:  املوجة 
القرن العرشين والتي تبنت حقي التعليم واالنتخاب ومتيزت 

امل��������������دن��������������ي امل�������������ج�������������ت�������������م�������������ع  ودور  امل������������������������������������������رأة  ح������������������ق������������������وق 
مزن حسن 

باحثة في الشئون النسوية
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تلك املوجة بظهور ما يعرف بالصحافة النسائية والعديد من 
املحارضات والنقاشات العامة حول قضايا النساء باإلضافة 
ظهور  وبداية  اخلريية  اجلمعيات  يف  النساء  انخراط  بدء  إىل 
التطورات  تلك  املحلية. وتزامنت  نسائية يف جمتمعاهتا  نامذج 
التي دارت حول إقرار دستور 1923 والذي  النقاشات  مع 
إلزامياًا  األويل  التعليم  جعلت  والتي   19 املادة  تضمن  
ويف  احلكومية.  املدارس  يف  وجمانياًا  وبنات  بنني  للمرصيني 
نفس العام تم تأسيس االحتاد النسائي املرصي بزعامة هدى 
شعراوي ويف عام 1945 أسست درية شفيق جملة بنت النيل 

ثم احتاد بنت النيل يف عام 1949 .
سبعينيات  وحتى  مخسينيات  من  امتدت   : الثانية  املوجة 
القرن العرشين وقامت درية شفيق يف تلك الفرتة من خالل 
احتاد بنت النيل بتشجيع العديد من النساء عىل تبني مطالب 
يف  النساء  حق  رأسها  عىل  وكان   1952 ثورة  بعد  للنساء 
الرتشح واالنتخاب. واستخدمت املناضالت النسويات عدة 
النواب  جملس  ملقر  مظاهرات  منها  مطالبهن  لتحقيق  أدوات 
املرصي واإلرضاب عن الطعام وغريها من األدوات، وأدى 
منزهلا  داخل  شفيق  درية  إقامة  حتديد  إىل  النهاية  يف  ذلك 
إقرار  تم  أنه  إال  النيل،  بنت  احتاد  حل  وإىل  ا  عاماً  17 ملدة 
يف  اجلنسني  بني  واملساواة   1956 دستور  يف  النساء  حقوق 
التارخيية  الفرتة  تلك  وشهدت   .1962 لعام  الوطني  امليثاق 
والنقابات  واالحتادات  اجلمعيات  وحل  العام  العمل  تأميم 
وسيطرة الدولة عىل املجال العام مما دفع العديد من النساء إىل 
النساء  أوضاع  لتعديل  باألساس  الدولة  إىل  خطاهبن  توجيه 

واألحوال الشخصية هلن.
العرشين وحتى  القرن  ثامنينات  امتدت من  الثالثة:  املوجة 
ثورة يناير 2011 ومتيزت تلك الفرتة بازدهار املجتمع املدين 
املحيل واملنظامت النسوية وارتباطها بالتطورات العاملية حول 
قضايا النساء. وكانت مرص قد صدقت عىل اتفاقية إلغاء كافة 
وضع  مع   1981 عام  )سيداو(  النساء  ضد  التمييز  أشكال 
بعض التحفظات وجاء املؤمتر الدويل للسكان 1994 والذي 
عقد يف مرص ليمثل دفعه للحراك النسوي. متيزت تلك الفرتة 
وتبلور  األحزاب،  يف  للمرأة  جلان  تكوين  منها  أمور  بعدة 
املطالب النسوية يف إطار مبادرات مستقلة أو داخل املنظامت 
احلقوقية، وتكوين منظامت نسوية مستقلة تتبنى قضايا النساء 
للنساء منها  التطورات عدة مكاسب  والنوع. وحققت تلك 
اخللع  قانون  مثل  الشخصية  األحوال  لقوانني  تعديالت 
وإقرار عقد الزواج املرشوط، وقانون اجلنسية والذي يسمح 
للمرأة املرصية بإعطاء اجلنسية ألبنائها، وقانون الطفل والذي 
للمرأة يف  القومي  املجلس  وإنشاء  اإلناث جزئياًا  جرم ختان 

عام 2000 .

أدت  حيث   2011 يناير  ثورة  مع   بدأت  الرابعة:  املوجة 
املرصي  املجتمع  يف  مهمة  تغريات   إحداث  إىل  يناير  ثورة 
واتسمت  وأدواته  وأولوياته  النسوي  احلراك  عىل  انطبعت 
تلك الفرتة بتزايد تواجد املجموعات النسوية والتي امتدت 
خارج القاهرة وطورت آلياهتا التقليدية - أال وهي العمل مع 
والسياسات  القوانني  تغيري  عىل  الرتكيز  أو  الدولية  املنظامت 
-  وتوسعت يف استخدام آليات تكوين املجموعات والتوعية 

وحتويلها ألدوات للضغط لتحسني أوضاع النساء. 
ثانياًا: إنجازات احلركة النسوية املرصية

يف جمال املشاركة السياسية:
احلق  إقرار  املرصية   النسوية  احلركة  إنجازات  أهم  من 
 1956 دستور  يف  إقراره  تم  والذي  واالنتخاب  الرتشح  يف 
للرتشح ونجحت  تقدمت 8 سيدات  انتخابات 1957  ويف 
راوية عطية ممثلة لدائرة اجليزة، وأمينة شكري ممثلة ملحافظة 
اإلسكندرية يف الوصول إىل الربملان، ويف عام 1964 قفزت 
ا،  مقعداً أصل  360   من  مقاعد  ثامنية  عىل  وحصلت  املرأة، 
بنسبة  %3.2 من عدد املقاعد، وتم تعديل قانون االنتخابات 
رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979، الذي 
بواقع  أدنى،  كحد  للنساء  ا  مقعداً ثالثني  ختصيص  عىل  نص 
مقعد عىل األقل لكل حمافظة، ومل يسمح هذا القانون للرجال 
للنساء  فيه  الذي سمح  الوقت  املقاعد يف  بالتنافس عىل هذه 
بالتنافس مع الرجال عىل باقي املقاعد األخرى، األمر الذي 
ثالثون  .وفازت  االنتخابات  يف  للرتشح  سيدة  مائتي  دفع 
بثالثة  السيدات  فازت  كام  للنساء،  املخصصة  باملقاعد  سيدة 
إىل  باإلضافة  هلن،  املخصصة  غري  املقاعد  من  أخرى  مقاعد 
العرشة  قائمة  ضمن  سيدتني  اجلمهورية  رئيس  عني  ذلك 
وهبذا  الدستور،  حسب  تعيينهم  للرئيس  حيق  الذين  أعضاء 
أصبح إمجايل النائبات 35 نائبة بنسبة 8% من إمجايل األعضاء، 
ويف عام  1984  تم تطبيق نظام القوائم النسبية والذي يصب 
فدخلت  املرأة،  ومنها  جمتمعياًا  املهمشة  الفئات  مصلحة  يف 

ا.  الربملان  36  سيدة من أصل  458  مقعداً
وانخفضت نسبة متثيل املرأة يف برملان 1987، بعد اجلمع بني 
املخصصة  املقاعد  وإلغاء  النسبية  والقائمة  الفردي  النظامني 
نائبة، حيث فازت  النسبة 3.9% بواقع 18  للمرأة، وبلغت 
14 سيدة وتم تعيني 4 سيدات . ومع عودة نظام االنتخاب 
الفردي مرة أخرى يف عام 1990 انخفض متثيل املرأة املرصية 
بشكل كبري،  وهو ما مثل رضبة قاسية لتمثيل املرأة املرصية يف 

الربملان حيث حصلت عىل عرشة مقاعد فقط.
 2010 عام  يف  الثانية  للمرة  الكوتة  نظام  تطبيق  وتم 
عىل  وقتها  النساء  وحصلت  للمرأة  ا  مقعداً  64 بتخصيص 
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ا خمصصة للنساء فقط، ومل حتصل أي سيدة عىل أي  64 مقعداً
مقاعد أخرى. وظل العدد بني التزايد والتضاؤل إىل أن وصل 

ل 89 نائبة يف برملان 2015. 
ووصل نضال النساء املرصيات إىل أوجه بعد ثورة 2011 
ضمت  والتي  والدستور"  "النساء  جمموعة  تشكلت  حيث 
حقوق  بتضمني  طالبت  والتي  النسوية  املنظامت  من  العديد 
الثورة  ولكن هذه  بعد  الدستور املرصي من  للنساء يف  أكرب 
احلملة مل تأت بثامرها يف دستور 2012.  ولكن تغري الوضع 
املساواة  مبدأ  إقرار  تم  حيث   2014 لعام  مرص  دستور  يف 
الكاملة ألول مره داخل الدستور، وجتريم العنف ضد النساء 
النساء  بأحقية  واالعرتاف  التمييز،  ملناهضة  مفوضية  وإنشاء 

يف تويل مجيع املناصب  ومنها املناصب القضائية. 
يف جمال العنف ضد النساء:

اشتد اجلدل العام يف السنوات األخرية حول قضايا العنف 
كانت  النساء  ضد  العنف  قضية  فإن  وتارخيياًا  النساء،  ضد 
القرن  ثامنينيات  منذ  النسوية  احلركات  أجندة  عىل  مطروحة 
العرشين وخاصة مع تزايد ارتباط احلركة النسوية باخلطاب 
العاملي وقد حاولت الدولة املرصية تعديل بعض الترشيعات 
اخلتان  وجتريم  الشخصية  األحوال  قانون  داخل  مواد  مثل 
ا للعمل  جزئيا. وجاءت ثورة يناير 2011 لتفتح جماالاً جديداً
عىل قضايا العنف ضد النساء، فعىل سبيل املثال طرحت قضية 

التحرش اجلنيس ضد النساء للنقاش بقوة يف املجال العام. 
اجلنيس  العنف  قضايا  عىل  العمل  مسرية  لتتبع  حماولة  ويف 
مايو2005   5 يف  أوهلا  املهمة  املحطات  من  عدد  عند  نقف 
نقابة  أمام  املتظاهرات  من  جمموعة  عىل  االعتداء  تم  حني 
الصحفيني ثم حوادث التحرش اجلامعي يف األعياد منذ عام 
قضائية  دعوى  ألول  اجلديدة  املرأة  مؤسسة  تبني  ثم   2006
عىل  احلكم  تم  حيث  متحرش  ضد  مرصية  سيدة  ترفعها 
املتحرش ب3 سنوات ويف إطار أحداث يناير 2011 حيث 
اجلنسية  واالعتداءات  اجلنيس  التحرش  حوادث  تزايدت 
واالغتصابات اجلامعية يف ميدان التحرير واملناطق املحيطة به.
متعددة  أدوات  النسوية  املجموعات  استخدمت  وقد 
ملحاولة  امليادين  داخل  جمموعات  تشكيل  تم  فقد  وخمتلفة، 
محاية أجساد النساء من تلك االعتداءات وجمموعات أخرى 

للتوعية داخل امليادين. 
جمموعات  تبنت  عامة  النسوي  اخلطاب  توسع  ظل  ويف 
عدة  وعملت  اجلنيس،  للتحرش  رافض  خطاب  خمتلفة 
جمموعات يف حمافظات خمتلفة عىل التوعية ضده أو عىل تقديم 
أخرى   جمموعات  وقامت  العنف،  من  للناجيات  خدمات 
عن  أثمرت  والتي  والسياسات  القوانني  حتسني  عىل  بالعمل 

إنشاء إدارة ملكافحة العنف ضد املرأة داخل وزارة الداخلية 
التحرش  وجتريم  العقوبات  قانون  تعديل  وإىل   2013 عام  
اجلنيس عام 2014  وإقرار اسرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف 
النساء يف 2015 باإلضافة إىل وجود وحدة متخصصة  ضد 
عن  للكشف  طبيبات  لدهيا  املرصي  الرشعي  الطب  داخل 

الناجيات.
عمل  فقد  اخلاص  املجال  يف  النساء  ضد  العنف  جمال  ويف 
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عىل مرشوع قانون لتجريم 
العنف األرسي لعدة أعوام وأعد مرشوع قانون منذ 2000. 
كام قامت مؤسسة قضايا املرأة املرصية لسنوات طويلة بالعمل 
الذي  القانوين  والتمييز  الشخصية  األحوال  قضايا  عىل 
العمل عىل  املجال اخلاص وأسفر هذا  النساء يف  له  تتعرض 

مرشوع قانون لتعديل قانون األحوال الشخصية.
ثالثاًا: تراجع دور احلركة النسوية واملجتمع املدين 

وأهم  املرصية  النسوية  احلركة  تاريخ  تناول  تم  سبق  فيام 
ازداد  والتي  النسوية  واملجموعات  املدين  املجتمع  إنجازات 
النضال  إبراز دور  بعد عام 2011 وفيام ييل نحاول  نشاطها 
يف  املكاسب  هذه  من  العديد  حتقيق  يف  أسهم  الذي  النسوي 
ا ما يتم إغفاله خاصة مع التوجه  السنوات السابقة والتي كثرياً

للرتكيز عىل دور الدولة يف حتقيق هذه اإلنجازات. 
يف  احلق  وهو  النساء  حقوق  أبسط  فإن  ا  سابقاً أرشنا  فكام 
ا  جزءاً شكلت  نسوية  جمموعات  نضال  بسبب  حتقق  التعليم 
العقود  عرب  النضال  هذا  وامتد  املرصي    املدين  املجتمع  من 
لدستور  وصوالاً  للنساء،  دستورية  حقوق  إقرار  أجل  من 
الدساتري  تاريخ  للنساء يف  ا  إنصافاً األكثر  يعد  والذي   2014
املرصية، وكذلك من إنجازات النضال النسوي يف السنوات 
األخرية النجاح يف  طرح قضايا شائكة مثل العنف ضد النساء 
هذه  ملواجهة  إجراءات  تبني  أجل  من  الدولة  عىل  والضغط 

الظاهرة. 
إن دور املجتمع املدين وخاصة املجموعات النسوية يف الدفاع 
عن قضايا النساء وحقوقهن هو دور أصيل يف عدة جماالت: 
أوهلا تطوير اخلطاب حول حقوق املرأة، فمن الصعب تصور 
أن دوالاً وحكومات تعكس قيم جمتمعات حمافظة يغلب عليها 
دون  للنساء  داعاماً  بشكل طوعي خطاباًا  تتبنى  األبوي  الطابع 
القضايا وتبني سياسات  وجود ضغوط جمتمعية ملناقشة تلك 
داعمة هلا، ثانياًا إن املجتمع املدين واملجموعات النسوية قادرون 
دون غريهم عىل التواصل املبارش مع النساء لتقدير احتياجاهتن 
احلاكمة،  السلطة  عن  غائبة  تكون  األحيان  معظم  يف  والتي 
املرأة، فلوال  العنف ضد  وقد ظهر ذلك جلياًا يف حالة قضايا 
تواصل ناشطات نسويات مع نساء معنفات يف مناطق خمتلفة ملا 
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أدركن احتياجاهتن وملا استطاعت مؤسسات الدولة دعمهن، 
إما لضعف اخلربة أو لعدم التعامل مع تلك القضايا كأولوية، 
ا مهاماً يف التوعية  ثالثاًا: إن للمجتمع املدين واحلركة النسوية دوراً
ورفع اإلدراك املجتمعي بخطورة قضايا مهمة لذا فإن تشويه 
تلك النسويات واعتبارهن غري منتميات ملجتمعاهتن أو تابعات 
للغرب ال يساعد عىل طرح رؤى ووسائل آمنه للعمل عىل حل 

تلك القضايا.
ويمر املجتمع املدين املرصي ويف قلبه املجموعات النسوية 
بأزمة حقيقية يف املرحلة الراهنة حيث يتعرض املجتمع املدين 
للتشويه إعالمياًا كام تم الزج بمنظامته يف دعاوى قضائية تعيق 
عملها، وقد كان لذلك تأثري سلبي عىل القضايا التي هتتم هبا 
التي  األنشطة  أغلب  توقفت  فقد  املدين.  املجتمع  منظامت 
كانت  التي  األنشطة  وكذلك  الشباب،  لتوعية  هتدف  كانت 
مل  كام  النفيس،  أو  القانوين  سواء  املعنفات  للنساء  دعاماً  تقدم 
القوانني  مشاريع  عىل  التأثري  عىل  قدرة  املدين  للمجتمع  يعد 
املختلفة ويتضح ذلك يف مرشوعي قانون العنف ضد النساء 
وتعديل قانون األحوال الشخصية  وقانون مفوضية مناهضة 

التمييز الذْين من املفرتض مناقشتهام يف  جملس النواب.
قانون  إقرار  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  غاب  كام 
للعمل  هناية  منها  العديد  اعتربته  الذي  األهلية  اجلمعيات 
األهيل يف مرص وتقنني لسيطرة األجهزة اإلدارية واألمنية عىل 

عمل اجلمعيات األهلية. ومل يتاح للجمعيات األهلية مناقشة 
هذا القانون وذلك عىل خالف القوانني السابقة ومنها القانون 
الذي طرحته الدولة بعد 30 يونيو حيث شكلت جلنة ضمت 
العديد من اخلرباء وممثلني عن املجتمع املدين إلعداد مرشوع 
عرف  لقانون  مرشوع  عىل  التوافق  وتم  اجلمعيات  لقانون 
للتضامن  ا  والذي كان وزيراً الربعي  أمحد  د.  قانون  بمرشوع 

االجتامعي آنذاك. 
ا، فقد تناولنا فيام سبق تاريخ احلركة النسوية يف مرص،  ختاماً
وأهم إنجازات تلك احلركة يف طرح قضايا مهمة للنقاش ويف 
تطوير سياسات وتعديالت ترشيعية ودستورية تدفع بحقوق 
التي متر هبا  الصعبة  الظروف   باستعراض  ا قمنا  املرأة وأخرياً
احلركة النسوية واملجتمع املدين حالياًا مما يعيق عملها وجيعلها 

غري قادرة عىل التعاطي مع القضايا املجتمعية الضاغطة.
إن إدراك ما متر به النساء املرصيات يومياًا من عنف ومتييز 
قانوين وسيايس واقتصادي وجمتمعي يفرض عىل مجيع املهتمني 
داخل األطر املختلفة سواء من الدولة أو من املجتمع املدين أن 
يضعوا نصب أعينهم أمهية العمل املتكامل واملشرتك ألنه ال 
يمكن جلهة واحدة أن تتصدى لتلك التحديات بمفردها. إن 
دور املجتمع املدين هو يف قلب حل تلك القضايا، ألن النساء 

ا كاملة. املرصيات يستحقن حياة آمنة وحقوقاً


