
 1919 ثورة  ال�صفوف فى  املراأة عقب تقدمها  اكت�صبتها 

واالجتماعى،  ال�صيا�صى  الن�صال  مراحل  من  تالها  وما 

الثورة  بعد  ما  ملوؤ�ص�صات  الفعلية  النتائج  ت�صفر  وهكذا 

اإال  الثورة  قامت  ما  االجتماعى  للظلم  مظاهر  عن 

عليها. للق�صاء 

املحافظة  الثقافة  ل�صيادة  نتيجًة  اأنه  اأي�صًا  والظن 

يتاأثر  النخبة   موقف  فاإن   عندنا  ال�صلطة  مواقع  فى 

ال�صلطة  منظومة  من  النخبة  مبوقع  تقدمًا  اأو  حمافظًة 

اأو  القانون  �صلطة  فى  ال�صلطة  هذه  متثلت  م�صر،   فى 

والقبائل.  الع�صائر  اأو�صلطة  ال�صيا�صية  االأحزاب  �صلطة 

ت�صددًا  االأكرث  هم  ثقافتها  حاملو  اأو  ال�صلطة  فممثلو 

الن�صاء  �صد  التمييز  ثقافة  عن  بحما�س  الدفاع  فى 

على  واالأمثلة  والن�صاء.  الرجال  بني  للم�صاواة  ومعار�صة 

ذلك متعددة جندها مثاًل فى عزوف خمتلف االأحزاب 

انتخابات  فى  الن�صاء  برت�صيح  املخاطرة  عن  ال�صيا�صية 

اأحد  اأقدم  لو  فيما  اأنه  ن�صك  وال  النيابية،  املجال�س 

ا�صتطالع  على  بها  املوثوق  االجتماعى  البحث  مراكز 

الرجال  م�صاواة  ملبداأ  بالن�صبة  النخبة  من  عينتني  لراأى 

ال�صلطة  رجال  من  ال�صيف  اأهل  متثل  اأوالهما  بالن�صاء 

واالأخرى متثل  والق�صائية  والثقافية  وال�صيا�صية  الدينية 

ورجال  اجلامعات  واأ�صاتذة  املفكرين  من  القلم  اأهل 

النتائج  لكانت  والديبلوما�صية  والفن  واالإعالم  الثقافة 

لل�صلطة  احلاكمة  القيم  حول  الداللة  فى  وغاية  معربة 

والرجال. الن�صاء  امل�صاواة بني  امل�صرية من م�صاألة 

ال�صو�صيولوجى هى �صلطة ذكورية  فال�صلطة فى م�صر مبعناها 

اأواًل اأى متجد الرجل وتعلى من �صاأنه. وهى �صلطة التعى ثقافة 

الدميوقراطية  ثانيًا وال توؤمن بها وال متار�صها. اإنها باخت�صار 

اأجل  من  قامت  ما  وهذا  املت�صلطني.  اجلبارين  الرجال  �صلطة 

25 يناير. مقاومته ثورة 

بالرجال  الن�صاء  م�صاواة  عن  الدفاع  ق�صية  تكت�صب  هنا  ومن 

الك�صاب  و�صروريًا  طبيعيًا  مدخاًل  باعتبارها  اأهميتها 

املطالبني  على  اأنه  اأى  دميوقراطيًا.  طابعًا  باأكمله  املجتمع 

بالدميوقراطية واملدافعني عنها اأن يتخذوا من اإن�صاف  ن�صاء 

اال�صتبداد  مظاهر  كل  على  للهجوم  �صرورية  مقدمة  م�صر 

وال�صيا�صية  االجتماعية  حياتنا  فى  ت�صيع  التى  والت�صلط 

والثقافية. وعلى اجلانب املقابل فلي�س من املت�صور اأن حت�صل 

اإال  �صدها  التمييز  �صور  كل  تقهر  واأن  حقوقها  على  املراأة 

مظاهر  كافة  �صد  �صاملة  معركة  باأكمله  املجتمع  خا�س  اإذا 

لن  اأمر  وحدهن  الن�صاء  فدميوقراطية  والت�صلط،  اال�صتبداد 

والن�صاء معًا من  الرجال  يعانى فيه  له قائمة فى جمتمع  تقوم 

الثقافى. و  وال�صيا�صى  االجتماعى  د. حممد نور فرحاتاال�صتبداد 

للمر�أة �لقومي  �ملجل�س 
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ال�صماوية،  �صرائعنا  فى  اأ�صيل  مبداأ  هو  امل�صاواة  مبداأ  اإن  بل 

فالنا�س مت�صاوون كاأ�صنان امل�صط وال ف�صل لعربى على اأعجمى 

�صاحلًا  عمل  )من  كتابه  حمكم  فى  تعاىل   وقال  بالتقوى،  اإال 

ولنجزينهم  طيبة  حياة  فلنحيينه  موؤمن  وهو  اأنثى  اأو  ذكر  من 

يعملون(. كانوا  ما  باأح�صن  اأجرهم 

ورغم اأن املمار�صات االأوىل فى الدولة االإ�صالمية تزخر بكافة 

اأمرنا  فقد  بالرجل،  وم�صاواتها  للمراأة  االإ�صالم  اإجالل  �صور 

وىل  كما  عائ�صة،  عن  ديننا  ن�صف  ناأخذ  اأن  الكرمي  ر�صولنا 

عمر بن اخلطاب والية احل�صبة المراأة يقال لها ال�صفاء، وغري 

الكثري. ذلك 

و�صيا�صية  واجتماعية  ثقافية  اأبعاد  ذات  امل�صاواة  ق�صية  اأن  اإال 

باعتبارها م�صاألة قانونية  اأن نتحدث عنها   وقانونية وال ميكن 

ي�صل  لن  لالأمور  �صديد  تب�صيط  على  ينطوى  ذلك  الأن  جمردة 

جمتمع  بناء  وهى  املبتغاة  النتيجة  اإىل  القطع  وجه  على  بنا 

دميوقراطى حر ت�صهم فيه املراأة على قدم امل�صاواة مع الرجل 

الت�صريعات  وو�صع  ال�صيا�صات  ر�صم  فى  الفعالة  امل�صاركة  فى 

التنفيذية. ال�صلطة  اأداء  على  الرقابة  وممار�صة 

فالقانون فى نهاية االأمر وبدايته هو تعبري عن ثقافة املجتمع، 

و�صط  فى  بال�صرورة  �صيجرى  وتطبيقه  القانون  نفاذ  اإن  ثم 

بحجة اأن تواجد املراأة فى ظل �صيادة ثقافة التمييز لن يوؤدى اإىل 

ن�صر وعى عام ب�صرورة ذلك ولكنه  التمييز مامل ي�صاحبه  رفع 

يعنى اأن م�صاركة املراأة واإن كانت حقًا اأ�صياًل لها توؤازره التزامات 

�صرط  اأنها  اإال  ديننا،  وتعاليم  د�صتورنا  ون�صو�س  الدولية  م�صر 

�صرورى ولي�س كافيًا الإزالة ثقافة التمييز من جمتمعنا.

واحدة  اجتماعية  ثقافة  ت�صوده  جمتمعنا  اأن  �صحيحًا  ولي�س 

ومتجان�صة. وكيف تكون ثقافتنا االجتماعية متجان�صة ونظامنا 

دينى  وتعليم  مدنى  تعليم  بني  م�صتتًا  متجان�صًا  لي�س  التعليمى 

وتعليم ع�صكرى، ونظامنا القيمى م�صتت بني قيم القرية وقيم 

واجلنوب  ال�صمال   وقيم  االأقاليم  وقيم  العا�صمة  وقيم  املدينة 

التعدد  �صور  من  ذلك  اآخر  اإىل  اجلماهري  وقيم  النخبة  وقيم 

ولن  جمتمعنا.  بها  يزخر  التى  الثقافى  والت�صتت  بل  والتمايز 

نتوقف هنا عند القيم اجلماهريية وموقفها من مبداأ امل�صاواة 

ي�صتدعى  الذى  االآخر  جماله  لهذا  الأن  والن�صاء  الرجال  بني 

متاأنيًا. بحثًا 

ظل  وفى  امل�صرى،  املجتمع  فى  الثقافى  التمايز  هذا  اإن  بل 

�صلطات  فى  موؤثرة  ملواقع  املحافظة  الثقافية  التيارات  �صعود 

على  داهمًا  خطرًا  ميثل  يناير   25 ثورة  بعد  امل�صرية  الدولة 

التى  احلقوق  وعلى  والن�صاء  الرجال  بني  امل�صاواة  مبداأ 

�مل�صاو�ة �لقانونية بني �لن�صاء و�لرجال مبد�أ من�صو�س عليه فى �لد�صاتري �مل�صرية �ملتعاقبة من د�صتور 1923 حتى د�صتور 1971 فلم يخل �صكاً د�صتورياً عرفته م�صر �حلديثة 

من �لن�س على مبد�أ �مل�صاو�ة �أمام �لقانون ب�صرف �لنظر عن �جلن�س �أو �لدين �أو �لعرق �أو غري ذلك ف�صاًل عن �لن�س عليه يف �لإعالنات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�صان.

حمتواها  من  يفرغها  وقد  الن�صو�س  هذه  مع  يتفاعل  ثقافى 

مهما كانت درجة تقدميتها اإن مل يكن موؤمنًا بها.

ولقد اأثبتت التجارب تلو التجارب اإن وجود عدد من الن�صاء فى 

جمال�صنا النيابية قل اأو كرث، واالكتفاء بذلك كمظهر احتفاىل 

االنت�صار  اإىل  بذاته  يوؤدى  ال  امل�صاواة،  حتقيق  على  به  ي�صتدل 

الرجل،  بينها وبني  التمييز  واإزالة مظاهر عدم  املراأة  لق�صايا 

من  مكثف  واجتماعى  ثقافى  بعمل  م�صحوبًا  ذلك  يكن  مل  ما 

عن  وب�صالبة  بحق  مدافعات  النائبات  الن�صاء  تكون  اأن  اأجل 

اإطار  فى  الن�صاء  �صد  التمييز  مظاهر  واإزالة  امل�صاواة  مبداأ 

الدينية. للتعاليم  امل�صتنري  الفهم 

املجل�س  ر�صالة  هو  واحد  اآن  فى  الثقافى  ال�صيا�صى  الدور  هذا 

ومنظمات  ال�صيا�صية  االأحزاب  مع  بالتعاون  للمراأة  القومى 

املجتمع املدنى الفاعلة على ال�صاحة ال�صيا�صية امل�صرية. فكلنا 

يعنى  يكن  مل  �صابقة  نيابية  جمال�س  فى  املراأة  متثيل  اأن  يذكر 

بال�صرورة انت�صار النائبات لق�صايا املراأة فقد تكون النائبات 

ت�صيعًا  واأكرث  الق�صايا  لهذه  بالنظر  الرجال  اأكرث حمافظًة من 

والن�صاء. الرجال  التمييز بني  ملبداأ 

ولكن هذا ال يعنى اأن تظل املراأة بعيدة عن مواطن �صنع القرار فى 

جمتمعنا، �صواء كان هذا القرار ت�صريعيًا اأو تنفيذيًا اأو ق�صائيًا، 


