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یة في عام الثورة في العام الماضي قمنا بجمعیة نهوض وتنمیة المرأة برصد وضع المرأة المصر 
، وأدهشنا كم اإلقصاء والظلم الذي تعرضت له في كافة القطاعات على الرغم من - ٢٠١١- 

الذي أشاد به هو الدور ، و ٢٠١١قبل وأثناء وبعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر دورها العظیم 
وعام جدید أفضلدانتهت السنة ونحن لدینا آمال وطموحات في غالجمیع في الداخل والخارج، و 

، -المرأة–لنصف المجتمع والشریك األساسي المنسي یحمل الحریة والمساواة والعدالة االجتماعیة
أن تتضافر كل الجهود الحكومیة وغیر الحكومیة للعمل على مواجهة الظروف وكنا نأمل

تعوقها عن والمعوقات التي تقف أمام المشاركة السیاسیة للمرأة ومحاربة الموروثات الثقافیة التي
التيتشریعاتال، وسن االقتصادیة واالجتماعیة وغیرهامختلف المجاالتالقیام بدورها في 

تحقیق التنمیة باإلضافة إلى ، وتمییزتتعرض له المرأة من عنفیمكن أن ما لبحزم تتصدى
.لها وألسرتهاالشاملة 

في عام المرأة المصریةولكن ما اكتشفناه من خالل رصدنا لمختلف األحداث التي مرت بها 
بل على العكس،عن سابقهضع المرأة المصریة أحسن حاًال بهذا العاملم یكن و هو أنه ٢٠١٢

، وتردي جسیم في وضعها على مختلف وجدنا حدة وعنف أكبر وغیر مبرر ُیمارس ضد المرأة
. وبكل المجاالت تقریباً األصعدة

مستویین كمرشحة یمكن رصدها من خالل ا العام سیاسیًا هذشاركة المرأة المصریة لمبالنسبة
ففي المرحلة األخیرة من اإلنتخابات البرلمانیة والتي ناخبة، على مستوى مشاركتها كمرشحةوك

تمت بمطلع هذا العام واجهت المرأة المصریة نفس ما وجهته بالمرحلة األولى من االنتخابات، 
لتزام بما كور في أغلب األحیان لیس أكثر ولإلفكانت المرشحة توضع بذیل القائمة الحزبیة كدی

كما مرأة واحدة على األقل، ة أن تتضمن قائمة المرشحین الحزبیة إلنص علیه القانون من ضرور 
إلى جانب تعرض صور الزهور بدًال من صور المرشحات، وجدنا بعض األحزاب تقوم بوضع 

ن أو مضایقتهن أو غیرها من الناخبات لبعض الممارسات من محاوالت البعض لتوجیههبعض
.الممارسات

نتخابات اإلمناألخیرةمنذ الجولة واضحشكل أما على مستوى مشاركتها كناخبة فوجدنا ب
اإلستفتاء على الدستور وبعدها فياالنتخابات الرئاسیة،فيثم ،٢٠١١/٢٠١٢لعامالبرلمانیة
تيالوال.اعیة واالقتصادیة المختلفةاالجتمالطبقاتمختلف منطوابیر النساء الطویلة الجدید،
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بقوةنشاركیو نتهاصو أبندلییكي وعلى مدار الیوم منذ الصباح الباكرخصیصاً نحضر كن ی
.كالعادة

نتخابیة، والتي حاولت المرأة ة للمرأة وقضایاها في برامجهم اإلثم انعكست رؤیة مرشحي الرئاس
كرامتها ویضمن لها حقوقها، ولكنها كالعادة البحث عما یمكن أن یمثلها فیها ویحترمها ویصون

ن یهتم بها كمواطنة لها كیانها المستقلخرجت صفرة الیدین .، ولم تجد من المرشحین َم

بعدها ُاضطرت لخوض حرب شعواء ال تزال مستمرة حتى اآلن لمواجهة اإلقصاء في كل ما 
بة تمثیلها في اللجنة التأسیسیة یتعلق بدستور جمهوریة مصر العربیة الجدید، بدءًا من تدني نس

، مرورًا بمواد الدستور المعیبة التي تهدر حقوقها، وانتهاءًا بما لمسئولة عن وضع الدستور الجدیدا
اإلدالء بصوتها بحریة وسالسة ضدها من ممارسات لمنعها من التعبیر عن رأیها و تم ممارسته

.ینبغيكما

ضع الدستورالمرأة ضیف شرف في اللجنة التأسیسیة لو 
، نجد ٢٠١١استمرارًا للظلم الذي تعرضت له المرأة المصریة في التعدیالت الدستوریة في عام 

سیناریو القهر المتعمد قد اكتمل من خالل وضع المرأة في صیاغة دستور مصر الجدید، والذي 
بواقع % ٦الـبدأ من خالل نسبة تمثیل المرأة في اللجنة التأسیسیة لوضع الدستور، والتي لم تتعدَ 

–منهن كن ممثالت حزب الحریة والعدالة ٤عضو من أعضاء لجنة المائة ١٠٠سیدات من ٦
وعلى الرغم من المطالبات الحثیثة والتندید من قبل .-الذراع السیاسیة لجماعة اإلخوان المسلمین

تزعزع القائمون المؤسسات المهتمة بالمرأة والقضایا إال أن الوضع استمر على ما هو علیه، ولم ی
.على تشكیل اللجنة عن موقفهم المتخاذل بالنسبة لقضیة تمثیل المرأة في لجنة المائة

"نون النسوة"وتهمیش مشروع الدستور الجدید 
نتهاءًا بالمسودة التي تم  ٕ ثم استمر بعدها هذا القهر من خالل مسودات الدستور األولى والثانیة، وا

١٥ها في اإلستفتاء األخیر الذي تم بنهایة العام وتحدیدًا یومي إقرارها والتي تم التصویت علی
وضع فيشدیداً قصوراً نجدفیما یتصل بالنصوص المباشرة حیث أنه . ٢٠١٢دیسمبر ٢٢و

راء العدید من القوى السیاسیة ومنظمات وعلى الرغم من عرض آ.ضمانات خاصة بحقوق المرأة
لتأسیسیة لوضع الدستور على رئیس الجمهوریة خالل فیما خرجت به اللجنة االمجتمع المدني

إلى الجمعیة التأسیسیة لوضع كذلكتم إرسالهاوالتيلقائه مع عدد من القیادات النسائیة 
ال تضرب بهذه المطالبات َعرض الحائط و ، إالَّ أن ما حدث هو خروج مسودة نهائیة الدستور

.بالعنایة والرعایة لحقوق األمومة والطفولةیة حقوق، وال تحتوي سوى على وعود تكفل للمرأة أ
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وقمنا في جمعیة نهوض وتنمیة المرأة باإلشارة إلى ما رآه العدید من المتخصصین والفقهاء 
الدستوریین والقانونیین من عوار حول بعض مواد الدستور، كان من ضمنها المواد المتعلقة 

نرى أنه طالما ورد في المادة الثانیة من الدستور فكنا والزلنا قودها إلى نفق مظلم،تبالمرأة والتي 
أن مبادئ الشریعة هي المصدر الرئیسي للتشریع، فهي بالتالي تنسحب على جمیع نصوص 
المواد األخرى، وال یوجد داعي لتكرار اإلشارة إلى الشریعة في كل موضع مرة على أنها المبادئ 

بین الرجل والمرأة بما ال یخالف أحكام فالحدیث عن ربط المساواة. وأخرى على أنها أحكام
الشریعة اإلسالمیة سیفتح الباب أمام اجتهادات مختلفة ومتناقضة ستضر بالمرأة أكثر من 

ففتح الباب أمام آراء الفقهاء المختلفة قد یؤدي لممارسات ضارة كإباحة زواج القاصرات .خدمتها
.العنف ضد المرأةوالختان وغیرها من الممارسات التي تندرج تحت مظاهر

جاءت مسودة الدستور خالیة من أیة ضمانات دستوریة أو آلیات تشریعیة تحمي حقوق المرأة كما
، ، وتقلدها للمناصب القیادیةفي المشاركة في الحیاة السیاسیة والحیاة العامة وغیرهاالمصریة

جراءات عملیة، وجاءت صیاغة المادة فض ٕ فاضة وغیر مبّینة وحمایتها من التمییز بوسائل وا
تؤكد المساواة بین المرأة التيالمواد بل وألغیت.لآللیات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق

وصارت المرأة مهددة بمنعها من العمل في ظل هذا الدستور المتهرئ وفي ظل مناخ . والرجل
ن یطلقون علیهم لقب  بل بعض َم ة یطالبوا بعودة المرأوالذین" خو شی"مجتمعي یشوبه التشدد من ِق

هؤالء الشیوخ الذین لم نسمعهم .. لضرورة القصوى إلى المنزل وعدم الخروج منه إال في حالة ا
یطالبون بعودة المرأة للمنزل خالل ثورة الخامس والعشرین من ینایر، فهل بعد أن شاركت المرأة 

وقت الذي كان هؤالء لفي ا- بفاعلیة في المیدان وتلقت الضربات والرصاص الحي والمطاطي 
صار فجأة رجوعها للمنزل لخدمة أسرتها أمرًا واجباً - كمابحرمانیة الخروج عن الحالشیوخ یفتون

!؟وتقره الشریعةوحتمیاً 

االستفتاء على الدستور الجدیدأثناء وبعد المرأة 
المواقع إال وعلى الرغم من ذلك التهمیش واإلقصاء المتعمد الذي تعرضت له في كافة المجاالت و 

أنها تثبت یومًا بعد یوم أنها كانت ومازالت المحرك الرئیسي لمجریات األمور في كافة المناحي 
اإلستفتاء على خالل مرحلةاستكمالها لمشوار نضالها الوطني المعتاد فظهر جلیاً ؛المصیریة

خالل بعض ، وأعلنت عن رفضها له منالدستور، فاشتركت قبله لتتناقش مع غیرها حول مواده
للتأكید أمام تمثال نهضة مصر ٢٠١٢دیسمبر ١٩الوقفات كان أبرزها الوقفة التي تمت یوم 

.للدستورالمتظاهراترفضإلىةضافباإلوالحفاظ على كرامتهاالمرأةعلى حریة 
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الدستور لم تخضع لمحاوالت البعض المضنیة للتأثیر علیها یومّي اإلستفتاء على وأثناء
رهابها المتعمد عن طریق التباطؤ المقصود داخل اللجان االنتخابیة وترك الناخبات ومحاولة إ

ینتظرن ساعات طویلة أمامها؛ فلم تتزعزع عزیمتهن وصممت المرأة المصریة على الوقوف 
واالنتظار لساعات طوال وتحملت المشقة لتدلي بصوتها، ولتقولها عالیة أنها لم ولن تسمح ألي 

رادتها الحرة فجاءت نسبة مشاركتها في اإلستفتاء تتجاوز الـ من كان بأن یمحوه ٕ ا ویلغي صوتها وا
وقطع التیار لجان السیداتفيلطوابیر التصویت المقصودةعاقةإلاعلى الرغم من % ٦٠

بالعدید من المناطق بمختلف وتأخر فتح اللجان الفرعیة واإلغالق المبكر لها الكهربائي
نتهاكات والمخالفات التي ات دورًا كبیرًا في كشف مختلف اإلء المصری، كما كان للنساالمحافظات
.ستفتاء داخل وخارج اللجان االنتخابیةل اإلحدثت خال

طاعنة في المجتمع،فيلم یكفل حقها الذيلدستور هذا اوبعد نتیجة االستفتاء أعلنت رفضها ل
رهن قمن بقص شعو التحریر مام مجمعشرعیته، حتى أنه قامت مجموعة من السیدات بالتجمع أ

إحدى الناشطاتدعوة نشرتها من خاللحیث تجمعن الدستورهذاعتراض علىكنوع من اإل
على االنتهاكات التي حدثت أثناء عملیة االستفتاء على الدستور، بعد أن تأكدت من اعتراضاً 

الفكرة محاكاة لما جاءت ل، فمرور الدستور، في ظل تجاهله للمرأة وحقوقها وعدم مساواتها بالرج
على الظلم الذي تعرض عام اعتراضاً ٣٣٠٠فعلت ابنة إخناتون التي قصَّت شعرها تماما منذ 

.له والدها

كمل حالیًا المشوار بالتفكیر في المستقبل وتضع الخطط الوطنیة لمرحلة تُ المرأة المصریةوها هي
ربما ال تكون ف.ومستقبل أبنائهاما بعد الدستور الجدید وعما یجب أن یكون علیه مستقبلها 

یرفضن الدستور، لكن المؤكد أنهن مصرنساءكافیة للقول بأن غیر وحدها النتائج الرسمیة
.ویتزایدن إصرارهن على نیل حقوقهن كلما زادت حدة العنف إتجاههنیرفضن التهمیش

٣٦من ٢النتیجة ..هشام قندیل حكومة 
المجال السیاسي كان وضعها في الحكومة الجدیدة التي تشكلت وجه آخر من تهمیش المرأة في

الوزارات فيالمرأة شبه غائبة بدت٢٠١١خالل بعد انتخاب الرئیس الجدید، وعلى الرغم من أنه 
لم یكن الوضع أفضل حاًال و ، حكومة الجنزورىفيالمتعاقبة فلم یكن نصیبها غیر ثالثة وزیرات 

في یونیو هشام قندیل.دجدیدة برئاسة الحكومة البتشكیل بربل تردى بشكل أك٢٠١٢في عام 
ا الحصول على حقیبتین وزیرتین وهما توزیر نجد سیدتین فقط استطاع٣٦، فمن ٢٠١٢
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للبحث ، وزیرة نادیة زخاري/ والدكتورة، وزیرة للتأمینات والشئون االجتماعیةنجوى خلیل/ الدكتورة
.العلمي

ما ُیبَشر -إن وجدت–والمتابع بشكل عام ألداء وزارات هذه الحكومة ال یجد من اإلنجازات 
بمستقبل أفضل للمرأة المصریة، بل تصدر القرارات والتصریحات من هذا الوزیر وذاك دون 

ح بالضرب في التفكیر لتأثیرها على المدى القریب والبعید، فتصریح وزیر التربیة والتعلیم بالسما
المدارس مادام غیر مبرح فتح الباب للبعض للقیام بعدد من االنتهاكات في حق فلذات أكبادنا، 
فلم تسلم المرأة سواء طفلة أو شابة أو متقدمة في العمر من هذا التهمیش، وتعرضت للعنف 

تدائي بأحد بمختلف أشكاله، ففوجئنا بمعلمة منتقبة تقوم بقص شعر تلمیذتین بالصف السادس االب
تعد وهي الواقعة التي ! .. المدارس باألقصر بدعوى عدم انصیاعهما ألوامرها بارتداء الحجاب

ا لحقوق اإلنسان وللحریة الشخصیة وحرمة الجسد الخاص،  بل ونظرًا لعدم التعامل انتهاًك
هذه بشكل رادع مع هذه الحادثة األلیمة التي بها تعدي جسدي ونفسي على الطفلتین وجدنا أن

الحوادث تتكرر لیتعرض لها فتیات ونساء في المترو وفي الشارع، بحیث تفاجأ اآلمنات في 
الشارع بأحدهم أو إحداهن تقوم بإخراج مقص لتقوم بقص شعرها في تعد جسیم على جسدها 

. وحقوقها كمواطنة
!الذریعة لقهر المرأة.. الشریعة 

التيممارسات والمطالباتمن الهادرطوفانةبهذه السنة األخیر المرأة المصریة قد اكتشفت 
لغاء نصف المجتمع و ترغب في ٕ وجدت نفسها في مواجهة العصف بها وبحقوقها، و إقصائها وا

ولذا ال یتحدثون ، ال یرون المرأة سوى وعاء لإلنجاب لیس إالَّ إلسالمتّدعي انتمائها لتیارات 
خلع ووالیة تعلیمیة وحضانة ورؤیة، إلغاء قوانین األحوال الشخصیة منوى بتفاهات مثل س

باحة ختان اإلناث، وزواج القاصرات وغیرها،  ٕ مما جعل قطاعات عریضة من النساء بمختلف وا
ا، فخرجن باتالمجتمع بمختلف األصعدة دخلالطبقات االجتماعیة یشعرن بأن وضعهن  مهدًد

.عالن رفضهن لسلب حقوقهن والتالعب بمصیرهنإل

البعض یستخدم الدین من أجل انتهاك قیمة ألمر هو أن سوأ ما في اأویعد
أغرقنا المتشدقین بالدعوات ٢٠١١عام حلول ا، فبمن هذبريءالمصریة، والدین المرأةامةوكر 
رجعیة بمطالبات بإلغاء قوانین األحوال الشخصیة بدعوى أنها قوانین سوازنیة وغیر مطابقة ال

للشرع، وهو األمر الذي تم نفیه من ِقبل العدید والعدید من الشیوخ المستنیرین، بل وتطور األمر 
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لنصل إلى المرحلة التي یطالب فیها ممثلي الشعب في مجلسي الشعب والشورى ٢٠١٢في عام 
:كل ما یعود بالمرأة للعصر الحریمب- بقاً سا–

 وهو نائب سلفي قدم مقترح ختان اإلناثفوجدنا أحد نواب مجلس الشعب ینادي بإجازة ،
مشروع بتعدیل قانون تجریم عملیة ختان اإلناث بحیث ُیلغى تجریم هذه الِفعلة الشنعاء، 

ضنا وتحفظنا التام له، عن رفوهو االقتراح الذي أعربنا في جمعیة نهوض وتنمیة المرأة 
والذي یعد رِدة في مجال القوانین الخاصة بالمرأة ألن قضیة الختان محسومة وال تحتاج 

اآلراء بین رجال الدین أو طرح النقاش إلى إعادة صیاغة أو إلى استطالع المزید من 
على المستوى العلمي فقد دار جدًال كبیرًا حول هذه القضیة على مدار سنوات عدیدة 

حاالت الضرورة والتي یحددها األطباء ضت واتضح أهمیة تجریم ممارستها إال في م
.المختصین فقط

 وفي وقت سابق، كانت اللجنة التشریعیة في هذا البرلمان قد تلقَّت اقتراحًا بخفض سن
تصریحات محمد سعد سنة، باإلضافة إلى ١٢إلى سنة ١٨الزواج بالنسبة للفتیات من 

ن كان عضو اللاألزهري ٕ جنة التأسیسیة للدستور حول أحقیة زواج الفتاة عند بلوغها وا
والذي یعد دربًا من لزواج القاصرات أي أنهم یریدون فتح الباب ..عمرها تسع سنوات

لقانون والتشریعات واالتفاقیات یخالف ااألمر الذي.. البغاء المقنَّع واإلتجار بالبشر 
لبیة على الفتاة سواء من الناحیة الصحیة الجسدیة أو له العدید من اآلثار السو ،الدولیة

. النفسیة أو االجتماعیة وغیرها
لتطالب " أم أیمن"لتخرج بعدها علینا نائبة حزب الحریة والعدالة عزة الجرف الشهیرة بـ

سبب ذلك بأن ةبرر ملقیة بالمسئولیة على المرأة في حدوثه، مقانون التحرشبإلغاء 
صرحتقد وكانت بل! .. مخطئساء وبالتالي فالمتحرش غیر التحرش هو ُعري الن

أهمها فحص السجل اإلجرامي واالستغراب مثیرة للجدل مطالبات لهامن قبل بعدة 
المطالبة بقانون یسمح وأیضاً ،ومنع إثبات أبناء الزنا،للشهداء، إلغاء قانون الخلع

. ة مع رجال غیر زوجهاومنع المرأة من السفر ألن به خلو ،غتصاب زوجتهإللزوج ب
لغاء بإكذلك وطالبت  ٕ لغاء منح الجنسیة ألبناء المصریات المتزوجات من أجنبي، وا

، "تفتیت األسرة"علیها بحجة قانون إخبار الزوج لزوجته األولى إذا رغب في الزواج
باحة ٕ لغاء قانون ملكیة الشقة للزوجة ألن الرجل أصبح مهدداً ،ضرب األطفالوا ٕ وا

في تعزیز اضطهاد المرأة ومنع ارتقائها تلكبتصریحاتها فأسهمت . منزلهمن بالطرد 
بدورها في تمثیل المرأة ، وبدًال من أن تقومعلى الرغم من كونها ممثلة لها في البرلمان

.نتقاص من حقوقهالمصریة طالبت بإهدار كرامتها واإلا



٨

-لمرأة المصریة خالل هذا العام وانعكست هذه األمور السالف ذكرها على الواقع الذي عایشته ا
فقامت قافلة طبیة تابعة لحزب الحریة والعدالة بعرض إجراء عملیات ختان شبه ،-٢٠١٢

كنوع من الدعایة االنتخابیة إلى جانب توزیع الزیت والسكر قریة أبو عزیز بالمنیامجانیة لفتیات 
ولوال تعاون . على أي شخصعلى المواطنین وكأن انتهاك أجساد بنات مصر صار أمرًا یسیراً 

هذا ت هذه الجریمة و أهالي القریة وتدخل المجلس القومي للمرأة وتدخل المسئولین الستمر 
.االنتهاك للقانون

أما عن وقائع التحرش فلم تسلم مواسم األعیاد من وقوع حاالت عدة، هذا بخالف ما یحدث في 
المجلس القومي لحقوق اإلنسان أن حوالي الشوارع و المیادین، و قد رصد تقریر لمكتب شكاوي 

من نساء مصر یتعرضن للتحرش الجنسي سواء باللفظ أو بالفعل في الشوارع والمیادین % ٦٤
.العامة مما جعل مصر تحتل المرتبة الثانیة علي العالم بعد أفغانستان في التحرش الجنسي

حیث أكدت العدید من ، التحرش المنظَّمإلى نوع من هنبعضتعرضت وفي بعض األحیان 
المرأة هي التي تعطي زخماً ألن النساء مستهدفات في المسیرات والمظاهرات، الشواهد على أن 

تیار اإلسالم على رأس المستهدفین لها نجد و .الحتجاجاتللتظاهرات واوأهمیة اجتماعیاً 
بث الرعب حیث یب، ینكل بالسیدات في الشوارع إلجبارهن على البقاء في منازلهنالذي السیاسي 

حتى الأو ابنته یتخوف كل رجل من نزول زوجته أو أخته فداخل السیدات والرجال أیضاً 
غیر مقبولة لترویع اآلمنات لمنعهن من ومحاولةالسیاسيبتزاز نوع من اإلكعتداء، تتعرض لإل

وعلى ریر بمیدان التحیونیو ٨النساء في مسیرة عتداء على اإلیعدو التعبیر عن آرائهن بحریة، 
وغیرهما في أحداث الناشطة السیاسیة شاهندة مقلد، وعال شهبة عضو حزب التحالف الشعبي

، فلماذا لم تتعرض خیر دلیل على استهداف الناشطات بشكل خاص والنساء بشكل عاماالتحادیة
.ةاإلجابة بالطبع واضح!! .. المتظاهرات والمعتصمات إلى هذا األمر في المیدان خالل الثورة؟

٢٠١٢آخر مظاهر إقصاء المرأة بعام .. تهاني الجبالي 

واستبعاد سبعة أعضاء من المحكمةقصاءبعد صدور نتیجة اإلستفتاء على الدستور الجدید تم إ
وأكد البعض؛! المصريتاریخ القضاء فيسابقة تاریخیة لم تحدث من قبل فيالدستوریة العلیا 

أحد القضاة توریة والقانونیة التي تؤكد عدم جواز عزلالنصوص الدسكافةیخالف أن ما حدث
دت وتم اإلطاحة استبعحیثيالجبالتهانيالمستشارة وكان على رأس المستبعدینمن موقعه، 

بمثابة عقاب لها وأشار البعض لكون هذا اإلجراء .لعلیامن تشكیل المحكمة الدستوریة ابها 
أكد جدیدتشریع نص دستوريفي ظل، خاصةً يالحاللمواقفها المغایرة لسیاسات النظام 
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ع  عادتها لصفوف المحامین مرة أجلمنخصیصاً العدیدون أنه وُضِ ٕ إقصائها من منصبها وا
الهیئات تحجیملمهزلةاً على السلطة القضائیة كلها، واستمرار صارخ وصادم اعتداء أخرى في 

ة تتولى مهنة القضاء في الحقبة أول امرأة مصریهييالجبالتهانيالمستشارة ف. ةالقضائی
بتعیینها ضمن هیئة المستشارین جمهوریاً قراراً ٢٠٠٣ینایر ٢٢في حیث صدر،المعاصرة

حیث عینت الحكومة المصریة ٢٠٠٧حتى عام كأول قاضیة مصریةبالمحكمة الدستوریة العلیا
الدستوریة مما أبقى في المحكمةأخرىقاضیة أيیتم  ضم و لكن لم ،قاضیة٣٢في ذلك العام 

.امرأة في مصرتتوالهصاحبة ألعلى منصب قضائي الجبالي القاضیة تهاني 

یتم فیه يالذالوقتفي، وذلكمن الدستور٢٣٣المادة هذا القرار بموجبیتم تطبیقأنهالغریب 
،"أو ما یسمى بقانون العزل السیاسي"من باب األحكام االنتقالیة ٢٣٢تجاهل تطبیق المادة

والترشح السیاسيالمنحل من ممارسة العمل الوطنينص على منع قیادات الحزب یالذيو 
قرار ضم فقدلالنتخابات الرئاسیة والتشریعیة لمدة عشر سنوات من تاریخ العمل بالدستور 

من أعضاء الحزب ٥بمجلس الشورىعضو٩٠ـأصدره الرئیس محمد مرسى لالذيالتعیین 
االنتقائیة في تطبیق مواد الدستور ونصوص القوانین تجعلنا نتساءل عن هذه.المنحلالوطني

اضیة المصریة الوحیدة في   تاریخ مصر قسبب أو أسباب إستهداف المستشارة تهاني الجبالي ال
.المعاصر

مصر النهضة إلى أین؟
لبعض في إن تقدم األمم ُیقاس بدور المرأة التنموي فیها،  فأي نهضة تلك التي یتحدث عنها ا

ظل هذا التراجع والتدني الغیر المسبوق لوضع المرأة المصریة؟

ولم ولن تستلم للواقع ،یبقى في النهایة أن نؤكد على أن المرأة المصریة مستمرة في نضالها.... 
، ممن یحاولون إستغاللها وفق والشرعیةالمریر الذي یحاول أن یفرضه علیها فاقدو البصیرة

تلك المرأة القویة الباسلة التي ضحت بكل غال ونفیس ولم تبخل ى ثقة أنونحن علأهوائهم، 
لن ترضخ لمحاوالت إقصائها وتهمیشها واإلطاحة والتضحیة بأبنائها على الوطن بدمائها وروحها 

من باب الحفاظ على الدین والشریعة ستغالل تیار اإلسالم السیاسي للنساءایقین أن ابها، ولدین
.، وستحقق المنشود بإرادتها الحرة وعزیمتها القویةلن یدوم طویالً 


