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تحرير :هالة شكراللة ،نولة درويش ،ناديه واصف

كتابة العرض التاريخي :نادية واصف ،عايدة سيف الدولة ،نولة درويش
البحث الميداني :حنان نصار ،عادة سيف الدولة
دراسات الحالة :هند واصف ،راجية عمران ،إيمان عبد الواحد ،شيرين أبو النجا ،عايدة سيف
الدولة ،هالة شكراللة ،نولة درويش ،ناديه واصف
ونتوج ه بالشكر ال خاص لكل عضو ات مركز درا سات المرأة الجديدة لم ساهمتهم بالنقاش و الدعم خلل هذا
البحث .كما نتوجه بالشكر للستاذة حنان نصار والستاذة دلل عبد العزيز والستاذ عمر الشافعي للمساعدات
التي بذلوها لنجاز هذا البحث.

ونقدم امتناننا لكافة الجمعيات ا لتي استجابت ل لمشاركة في البح ث من خلل ا لستمارات أو
الموافقة علي المشاركة في دراسات الحالة.
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 .1مقدمة
يسعى هذا البحث إلي دراسة وضع النساء المصريات وتواجدهن في العمل الهلي .ولما كان هذا الوضع قد
ا صطبغ بآثار البدايات التا ريخية.وكذلك التح ولت السي اسية والجتماعية والثق افية .علوة بالطبع عل ي مسيرة
نضالت المرأة نفسها ،فقد حاولنا أن نقدم تحليل لتلك المؤثرات لما لها من أهمية في الحاطة بوضع المرأة
الراهن وتنظيماتها ،هذا بجانب تقديم بحث ميداني عن خصائص المنظمات غير الحكومية النسائية في الفترة
الحالية ومحاولة لستخلص النتائج.
ويهدف هذا الب حث إ لى تقديم قر اءة تحليلية لم شارك ة المرأة في بناء وتط وي ر المجتمع ا لمدني ومؤ س ساته في
مصر وهذا بهدف فهم واقعنا الراهن بشكل أفضل والسياق الذي أنتجه ونقاط التحول والستمرارية فيه .إذن
فهذا العمل ي مكن أن ن سم يه عم ل بحثي نضال ي مستند في قراءة الما ضي إلى مح اولة لفهم الح اضر و السياق
الذي نبع منه – وهذا بهدف خلق وعي جماعي نابع من التواصل النقدي مع التجربة ،ينطلق من التمسك بما
هو قوي لتفعيله وإحياءه وإدراك ومواجهة ما هو ضعيف لكي يبحث عن بدائل تمكنه من شق طريق نضالي
جديد ل يقع في خصام مع تاريخه.
و عن طريق تقديم ما نود أن تكون صورة شمولية للمرأة في العمل الهلي عبر القرن الخير ،نطمح في
إحياء اللتزام بهذه ال قضية مرة أخرى و المساهمة الجادة فيها وطرح التحولت ا لت ي تمر بها  -وهذا علي

مستوي النظرية وعلي مستوي السرد الحياتي للنساء.

وفي القيام بهذا البح ث ،اعتمدنا أسلو ب ينبع من عدد م ن التخصصات ،كالعلوم الت اريخي ة والجتماعية
والنثروبولوجية ودراسات النوع في محاولة لتقديم رؤية متكاملة في تحليلنا لهذا الواقع.
وينقسم هذا البحث إلى قسمين أساسيين ،قسم تاريخي عن المرأة في العمل الهلي منذ بداية القرن حتى الن،
وق سم يحتوي علي عمل م يداني لدرا س ة وضع المنظما ت الهلية الح الية الت ي تعم ل في مجال المرأة .وقد
حددنا المنظمات ا لنسائية م ح ل البحث ب تلك الت ي تعرف أو تسمي ن فسه ا بمنظمة مرأة أو ت لك الت ي لديها
برامج تستهدف المرأة .وبهذا التعريف الواسع ،قمنا بإرسال  70استمارة للمنظمات التي حددناها واضعين

في العتبار البعد الجغرافي والحجم والشكل القانوني ونطاق ومجال أنشطة المنظمة وتوجهاتها .وقد وصلنا
من الستمارات التي أرسلناهم  29استمارة اخترنا منهم  10منظمات لعمل دراسات حالة وراعينا فيهما أيضا
نفس التنوع السابق ذكره.
وتحاول الخاتمة دمج البحث الكاديمي بالرؤية النضالية في الستناد إلى العرض التاريخي والبحث الميداني

من أجل التوصل إلى وضع المنظمات ألن واتجاه مسيرتها والوسائل والتوجهات التي يمكن تبنيها من أجل

إعادة الحيوية إلى المجتمع المدني وتحسين وضع المرأة..

وينق سم الف صل ا لتاريخي -إل ي دراسة ثلث فترا ت تاريخية :من عام  1879إلي عام  1952ومن عام
 1952إلي فترة السبعينات ومن الثمانينات حتى التسعينات التي لم تنتهي بعد.
و الذي حدد بدايتنا التاريخية بعام  1879ه و إيماننا بان ال لغة والكلم ة انعكاس لدرجة ا لوعي وبا لتالي يمكن

التأريخ لبداية ظهور إرهاصات الوعي النسوي بهذا العام ..أي عام ظهور قاموس السير الذاتية للنساء للكاتبة
مريم النحاس المعنون "معارض الحسناء في تراجم مشاهير النساء" .وتجدر الشارة هنا إلى أن كل التواريخ
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الخاصة بالنساء –عندنا -لم تحظ بقدر من التفاق العام ..ربما لن نشاط المرأة -علي مدار الزمن – لم يجد
مكانه في التأريخ للحداث الرئيسية – ،بل كان باتفاق المؤرخين – ل يبتعد عن المكانة الثانوية! ومن ثم كان
علي الحركة النسوية أن تؤرخ لنفسها.
وقد حا ولنا – ف ي سي اق دراسة تلك المرا حل التا ريخية ا لمختلفة -بلورة بعض القضا يا و العناصر ا لمشتركة
ا لمتعلقة بتطور أو انح صار ال حركة ا لنسوية ومبادراته ا داخ ل المجتمع ،وا ضعي ن في العتبار مختلف أنماط

التحول والستمرارية..تلك التي تعكس بدورها الوزان المختلفة لهذه المؤثرات -مثل دور الدولة والحركات
الجتماعية والعامل الدولي..الخ  -عبر الحقب التاريخية المختلفة.
ويمكن تقسيم القضايا\الموضوعات – محل البحث -بوجه عام علي النحو التالي:

دور الدولة وتأثيره علي المرأة ة والمبادرات الهلية.
 أثر الحركات الجتماعية علي منظمات المرأة وبرامجها.
 الخطاب السائد وأثره علي حركة المرأة وأدوارها التقليدية.

وم ن نافل ا لقول ،أن الهتمام بتقديم ذلك المدخل ا لتاريخي يعود لدراكنا أن ال واقع ال راهن ل لحرك ة النسوية
ومبادراتها – أي تلك الت ي تسعي إ لى تغيير واقع ا لمرأة ضم ن رؤية شا ملة للمجتمع -ل يمكن النظ ر إليه
بمعزل ع ن تاريخه ال سابق ،علوة علي أن إعادة قراءة ذلك التا ريخ بدرجة أعل ي من ا لدقة كفيلة بتصحيح
بعض المفاهيم المغلوطة السائدة عن الحركة النسوية  -مثل الزعم بأن قاسم أمين هو مؤسس هذه الحركة..و
ما إلى ذلك.
كما تطرح ا لدراس ة بعض ا لتساؤلت حو ل محدودية التعريف الخاص "با لمجتم ع المدني" لكون ه يستبعد أ حد
أهم مكونات ا لحرك ة النسوية (أل وه و الدور الذي لعبت ه أدوات النشر و الصحافة في فترة تا ريخية محددة)
والتي كانت بمثابة همزة الوصل بالنسبة للنساء يعبرن عبرها من المجال الخاص ( السرة) المفروض عليهن
إلى المجال العام (المجتمع).
و لقد ل عبت ا لمرأة عبر البدايات المبكرة لل حرك ة النسوية وخلل المرا حل الت الية له ا دورا أس اسيا في ك افة
التحولت السياسية والجتماعية ويمكن أن نرجع نزوعها التاريخي إلى تحقيق درجة من التنظيم المستقل –من
بعض ا لزوايا – إلى ال حباط العنيف الذي كان ي تبع اشتر اكه ا في الحركات ا لثورية والتح ررية ..ث م استعداد

الحركات –خ اصة عند الوصول للسلطة -للمساومة علي حقوقها عند مواجهة أبسط التحديات أو فور تحقيق
انتصارها (مثل حكومة الوفد بعد ثورة  1919وحكومة  23يوليو بعد انقلب .)1952

كم ا يمكننا أن نستخل ص من عر ضنا ومن العروض والدرا سات ا لتاريخية الخ رى انه لم يحدث أن و ضعت
ا لمرأة في الخط اب الجتماع ي الرسمي أو الخطاب التاري خي و السيا سي إل في إط ار الدوار السرية
و التربوية..عدا لحظات نادرة (أ ي في إبان الثورات والتحول ت الجتماعي ة الكبرى – مثل ثورة  1919و
- 1952إل ى ح د ما ،-وثو رة إيران السلمية) حتى ت عود المرأة حبيسة الط ر التقليدية ذ اتها ..بل لت رتفع

ال صوا ت مطالبة المرأة بالعودة لهذه الدوا ر التي ط الما حا ربتها .علي أن سرع ان م ا يتم تجاوز فترات
الحباط لتجدد المر أة أساليب مشا ركتها ف ي المجتمع وتتحو ل إلى عنصر أ سا سي في ا لتحضير والتمهيد
والتنظيم للتحولت الجتماعية المطلوبة.
وأخيرا..تجدر الملحظة انه بالرغم من حرصنا علي الستعانة بأكبر قدر من المصادر المتاحة لدينا..إل أن
معظم المصادر التي قامت بالتأريخ لهذه الفتراتلم تكن مصادر عربية ،بالضافة إلى أن أمام صعوبة التوثيق
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للنشاط النسائي خلل فترة الخمسينات..رأينا ضرورة الستعانة ببعض المقابلت الشخصية مع عدد من النساء
النشيطات خلل تلك الفترة.
ويدفعنا هذا لطر ح أهمية ال س تمرار ف ي التوثيق – من قبلنا وم ن قبي ل غيرنا-ل لحرك ة النسائية ع بر تاريخنا
ا لمعاصر  -بمختلف تنظيماتها ومبادراتها -وهذا في إ طار تدعيم انطلقة جديدة ل ه ا ع ن طري ق نقل دروس
ا لتاريخ وعنفو انه وحيوية الفراد وش جاعتهم لتكون دعام ة لم ن يعملون لتغيير و اقع المرأ ة ف ي مجتمعنا
ولتحقيق المطالب التي نادت بها نساء مصريات منذ قرابة قرن.

أول-دراسة تاريخية:
1879-1952
المرأة في إطار المجتمع المدني والدولة
بحك م موقعه ا الس تراتيجي بين أور وبا و اسيا ،وتعر ضها لحركا ت التغيير الراديكالية مثل الثورة ال فرنسية،
صارت القاهرة مركزا_ عالميا^ للفكار والحركات الجديدة … و ق د ارتبطت فورات الحرك ات الصلحية
والنسوية في مصر بمحاولت الحكام المتتاليين تحديث البنية التعليمية والثقافية والدارية للبلد ،وكذلك بنمو
ا لوطنية و العداء للمبريالية ف ي ظل الحتلل البريط ان ي خلل فترة ما ب عد  .1882أن ا لسجالت المبكرة
حول حقوق ا لمرأة ف ي مصر ،و ظهور الصلحيين الذكور من دعاه حقوق المرأة ودور " النساء الجدد " من
رائدات أفكار المساواة بين الجنسين هي أمور ينبغي تقييمها على خلفية تلك الحداث التاريخية.
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ا رتبطت مشا ركة ا لمرأة ف ي صي اغة المجتمع المدني ف ي مصر بقوى ا لتغيير عل ى الص عدة الجتماعية
والسياسية والقتصادية كما ارتبطت أيضا بالنزوع نحو التحرر الذي انعكس في الصعود المتزامن للحركات
ا لوطني ة والنسوية .أن خ لق هوية و طنية كان حي وي ا من ا جل تعبئة الناس ،وكذلك كانت ال رغب ة في القيام
بإ صلحات دا خلي ة لتحديث البلد وت خليصه ا م ن ني ر الستعمار .وعلي أث ر هذا تقاطعت ال حركتان النسوية

والوطنية .وتجلى أوضح المثلة الملموسة على ذلك خلل ثورة  1919حيث تقاطعت الطرق مما أسفر عن
مسارات مختلفة .وكان لذلك تأثير شديد الفعالية على المنظمات النسائية .فالصدمة المريرة وخيبة المل آلتي
تعرضت لها النساء بعد وصول الوفد للسلطة وتراجعه عن كافة وعوده للنساء ،أجبرتهن على شق طريقهن
الخاص وخل ق منتداهن الخا ص الذي يستطعن من خلله موا جهة احتياج اتهن .حدث مرا را أن تشكل حركتان
قوة مشترك ة ث م يؤول المر إلى خضو ع إحداهما للخ رى وذوبانه ا داخله ا وفى حالة ال حرك ة النسائية أوائل

هذا القرن ،فان الحركة لم تعد توحد أنشطتها ومبادراتها مع الفصائل الوطنية الخرى ،وأن كان ظل الخطاب
الوطني يشكل أحد عناصرها الساسية الذي يدعم نشاطها ويضفي صفة الشرعية علي وجودها.
يستعرض ال قسم التالي بإيجا ز صعود المجموعات  /المنظمات النسائية ف ي علقت ه بالتغييرات المتوالية في

البلد .وعلى امتداد هذا النق اش ،ستظل القضا يا ا لطبقي ة وعلقة المجموعا ت النسائية بالهيئات الح اكمة

1 Kumari Jayawardena, Feminism and Nationalism in the Third World. London: Zed Books, 1986. P.
43.
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و المؤسسا ت الدينية موضوعات أ ساسية طوال ا لبحث ،بال ضافة إلى ر صد التحول ت التي طرأت علي دور
وطبيعة أنشطة هذه المنظمات والمظلت التي نشأت في إطارها.

ظهور الوعي النسوي:
تزامن ظهور وعى نسوى في نهاية القرن ا لتاسع عشر مع تغيرات ا جتماعية واقت صادية
وسياسية .ويمكن ت قسيم ح كم محمد على إلى مرحلتين ،المرحلة الولى التي شهدت تعزيز
سلطته وهو ما انعكس في مصادرة الوقاف الكبيرة المر الذي لم يحل دون استمرار الناس
في إقامة الوقاف .أن ا لتأثير الكبير لهذه الوقاف في ميدان التنشئة ا لجتماعية ،فضل عن
القوه النتاجية والمالية ا لهائلة التي توفرها لمن يسيطر عليها كانت الدافع لنزوع محمد على
نحو ا لسيطرة عليها .وم ن ثم فإن علقة ا لحكومة – التي كان مقدرا له ا أن تدعم و جودها
اعتمادا علي المبادرات المدنية (وان ت ك ن محكومة بمنطق ديني في ذلك ا لوقت ) – اتسمت
هذه العلقة منذ ا لبداية ب التوتر 2.وتميزت المرحلة ا لثاني ة م ن حكم م حمد على " بالتوسع
القتصادي والعسكري" 3.عنى ذلك سياسات التحول الزراعي والتصنيع الكثيف والتركيز على
التجارة والعتماد الكبير على التكنولوجيا ،وخلق طبقات جديده واستيراد نظم أجنبية في التعليم
والصحة والقانون ،فضل عن تحول سكاني مكثف.
نحو نهاية القرن التاسع عشر كانت المرأة تعبر عن أفكارها وتطرح قضاياها بأشكال متنوعة :الشعر ،والنثر،

معاجم للسير الذاتية للنساء ،ومقالت الصحف .وقد ظهر العديد من النصوص الرائدة التي أنتجتها نساء على

مدى خمسة عشر عاما قبل الجدل حول قضية المرآة المنسوب إلى قاسم أمين .وفيما يلي نذكر القليل فقط من
بين تلك العمال .في  1879نشر ت مريم النحاس معرض الح سنا ء ف ي تراجم مشا هي ر النساء؛ ف في عام
 1887نشرت عائشة التيمورية "نتائج الحوال في القوال والفعال"؛ وفى  1893نشرت زينب فواز قصتها
"حسن العواقب" ونشرت في العام التالي معجما حول سير النساء وإنجازاتهن بعنوان "الدر المنثور في طبقات
ربات الخدور" .ومن المهم ملحظة انه خلل العقود الولى من القرن العشرين كانت النساء تكتب مخطوطات

وكتب ومقالت بلغة ابسط كثيرا مما يشير إلى تحول ثقافي في اتجاه تحديث اللغة العربية.

2 Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press. Yale University
Press, 1994. P. 168.
3 Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, A Short History of Modern Egypt. Cambridge University Press, 1985.
P. 54
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الطار الجتماعي وتأثيره علي نشأة الحركة النسوية
وعند الحديث عن وعى نسوى نحتاج أيضا للنظر إلى ما كان متوقعا من مختلف أنواع النساء وما كان يعمل
لتحقيق تلك التوقعات.
"ب النسبة لل رأسمالية وملك الر اضي الج انب وا لمحليين ،ك ان ت النسا ء تمثل العمالة الر خ ص في المزارع

والزر اعة وال صناعة .وبالنسبة ل لسلطا ت الكولونيالية و الرساليا ت كان يتعين تعلي م النساء المحلي ات بحيث
يصبحن زوجات وأمها ت صالحات ( والفضل مسيحيات) لكوادر المهنيين والموظ فين الذين كانوا يتدربون

لتشغي ل القتصاد الكولونيالى .أم ا بالنسب ة للصلحيين الذكور من البرجو ازي ة المحلي ة ،فقد ا حتاج ت النساء
ل قدر مناس ب م ن التغري ب والتعلي م م ن اجل تح سين ا لصور ة الحديثة وا لمتحضرة لبلدهن و أنفسه ن ،ولكي
يمارسن تأثيرا جيدا على الجيل التالي .هكذا نمت المطالبة "بربات بيوت متحضرات"

4.

يشير القتباس السابق بشكل عام إلى بلدان في العالم العربي وآسيا لها ماضي استعماري متشابه ولكن يظل
من المهم ملحظة المسار الذي اتخذته الخطابات التالية حول قضية المرأة.

من بين استتباعات ا لتغيير الجتماع ي أن النساء ( من خارج الطبقات العليا )5صار له ن فرص اك بر للتعليم.

ف قد تم إنشاء مدارس للذكور و الناث بواسطة الدولة (كج زء م ن مخططه ا التحديثى) وكذلك الر ساليات
ا لتبشيرية 6.وق د س مح التعليم ال وس ع لنساء مختلف الطبقا ت بالنخراط في ال جدل الذي لم يبق با لتالي حبيس

نساء الطبقات العليا اللتي تعلمن العربية والفرنسية والتركية في منازلهن تحت إشراف معلمين خصوصيين.

والفهم الشائع عن المنظمات النسائية هو أنها بدأت أساسا على يد نساء الطبقة العليا وخاصة المرتبطات منهن
با لقصر 7.وتدريجا ر احت الح ركة تتوس ع بحي ث تضم نسا ء من الطبقا ت الوسطى .وح صل ت نساء ا لطبقتين
ا لعليا وا لوسطى على الشهرة و الدعم المالي و الشرعية بوا سطة ر عاية ا لقصر .وقد كان هناك بال فعل تق ليد
ط ويل ل ت برع النساء با لوقت والم ال م ن اجل تح قيق الرف اهية ال جتماعية ،وه و تقليد يعود إلى الع صر
المملوكي 8.ولعل أحد أهم السهامات في هذا القرن هو ذلك الخاص بالميرة فاطمة إسماعيل (ابنة الخديوي
إسماعيل وشقيقة الملك فؤاد) التي تبرعت بأرض وأموال لبناء الجامعة المصرية المعروفة آنذاك باسم جامعة

فؤاد الول.

وقد وثقت المجلة النسوية لهدى شعراوى المصرية التي كانت تصدر بالفرنسية هذا الكرم في أحد أعدادها.
"لقد تبرعت بأرض تزيد مساحتها على  15000متر لبناء المبنى المهيب لهذه المؤسسة الكبرى عليها .وفى
إيما ءه مؤثرة ومفعم ة بالمعان ي تبرعت بجز ء من م جوهراتها الشخ صية لل س هام في هذا البناء .وف ضل عن
ذلك ومن اجل ضمان استمرار وازدهار هذه الجامعة ،فقد كرست وقفا مقداره  661فدانا تم تخصيص جزء
من عوائده سنويا لرسال أربعه طلب في بعثة لوروبا لستكمال تعليمهم".

.9

4 Kumari Jayawardena, Feminism and Nationalism. P. 8.

 5احتلت هذه العناصر-مع السف -مركز الكتابة أثناء هذه الفترة و لم يتم توثيق حياة وواقع النساء الريفيات
و نساء الطبقات الفقيرة.
6 Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: The Roots of a Historical Debate. Yale University
Press, 1993. P. 135-139.
 7ننوي التشكيك في هذا الفتراض في نقاشنا الذي يتعامل مع منظمات لحقة سوف تأتى في فترة ..1910
8 Beth Baron, The Women's Awakening. P. 171.
9 "Les Grandes Figures Féminines D'Egypte: S.A. La Princesse Fatma Ismail." L'Egyptienne. Mars
1925.
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وتمثلت المفارقة الصارخة في أن الجامعة ذاتها التي بنتها امرأة حظرت دخول النساء ومشاركتهن في حياتها

الثقافية ،بل ومنعت النساء بالقوة من عقد اللقاءات وتنظيم المحاضرات بها أيام الجمع .ولم يتم السماح للنساء

بدخول جامعة فؤاد الول إل في أواخر العشرينات وأوائل الثلثينات.
أثر ا لتحديث على العلقات و الهياك ل الجتماعية وأدى إلى خ لق وعى ن سوى وح رك ة اجتماعي ة للنساء.وكان
لت قاطع ا لواقع الطبق ي مع الوجود ال جماعي للنسا ء ورؤيتهن ول يزال تأثي ر شديد ال فعالية :فتحدد (النتماءات
الطبقية المختلفة ) جزئيا مستوي حصول النساء على الشرعية وتأثير الضغوط الثقافية على حركتهن وينعكس
ذلك بدورة على طري ق ة تفاعله ن م ع ك ل من المجال الخاص والعام ومدى و صولهن لل ساحات والمنتديات
السياسية 10.وتعد شخصية وحركه هدى شعراوى مثال على ذلك ،فكان لديها روابط بالقصر والوفديين (حيث
كان ز وجه ا من أعضاء ا لوفد ا لمؤسسيين) وه و م ا وف ر له ا اتصا ل أقوى بهم وقدرة على طرح مط البها لم

تكن متاح ة لنساء الطبقات الخرى .وبعد ذلك بثلثين سنه ،كان عل ى دري ة شفي ق ،التي ك ان ت لها رو ابط

بالقصر قبل الثورة ،أن تعبر عن مقاومتها بشكل مختلف مع حكومة ما بعد الثورة.
ومن القضا يا الجديرة بالمل حظ ة ف ي هذا السياق الف صل الدائم بين الم جالين العام والخاص – وهي ق ضية
مستمرة حتى يومنا هذا ،خاصة فيما يتعلق بالنشاط النسوي.
أن الدافع وراء تلك المنظمات المبكرة (التي يمكن أن نسميها منظمات طوعيه خاصة ) قد عكس رغبة النساء
في دخول المجال وال حياة العام ة باس تخدام طريق ه مشروعة ومقبولة ا جتماعيا -أي العم ل التطوع ي لمساعدة

الفقراء والمحر ومين .وق د ساعدت هذه ا لبداية النساء بالو صو ل إلى مهن أ خرى ف ي المستقبل .وعلى سبيل
المثال ،أ صدرت منظمات عديدة دوريات أو جرائد تتناول أنشطته ا وتثير ق ضاي ا مهمة أخرى .وبهذه الطري قة
عملت ا لنساء ككاتبات و صحفيا ت ،وتعلمن انتخاب الم سئ ولين وص ياغة اللوائح ومسك الدفاتر.

11

ومهد ذلك

الرضية للنشاط العام في المستقبل .وقد مثلت الثقافة الصحفية امتدادا لتلك المنظمات وأنشطتها وجمعت بين
ا لمجالين العام والخاص -مم ا يدفعنا إلى طر ح تساؤل حول مفهوم " المجتم ع المدني" الذي ا ستبعد مثل هذه
النشطة من تعريفه في حين يحوي علي المنظمات النسائية فقط.
فبينما ك ان ت تخلق في المجال الخ اص كان ت تمتد إلى المجال ا لعام حي ث تدخ ل إليه أ سما ء النسا ء وكلماتهن

و صورهن .ومنذ  ،1892العام ا لذي شهد صدور مجلة الفت اة بالسكندرية على يد هند نوفل و حتى عام
 ،1919ظهرت حوال ي ثلثين نشره نسائية.

12

وتطعن هذه المعلوما ت في مقو لة أن قاس م أمين وغيره من

الرجال "التقدميين " بدأوا الجدال في المجتمع حول "قضية المرأة" بينما كان للنساء كملك ومحررين للمجلت
دور فعال في هذه العملية وفى تمكين أنفسهن.
و كان لخلق المنظمات النسائية العاملة في ميدان الرعاية الجتماعية والعمل الخيري دافع آخر هو رد الفعل

إزاء ا لنساء البريطانيات الفاعل ت في هذا المجال .فتق ص علينا هدى شعر اوى ف ي مذكراتها إحدى روايات

تلك الفترة عندما شعرت الميرة عين الحياة بالحرج إزاء مبادرات النساء البريطانيات اللتي أقمن مستوصف
الليدى كرومر .وفى لقاء مع هدى شعراوى قالت "الحقيقة أنني أشعر بالخجل من عدم قيامنا نحن المصريات

10 Hala Shukrallah, "Organizational/Religious Situation of Women in Egypt." Background paper
presented to Unicef. 1994. P. 3.
11 Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt. P. 186.
12 Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt. P. 1.
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بمشروع جليل كهذا وكان الواجب علينا أن نكون سابقات في هذا الميدان "

في آخر المر على هذا المجال حتى منتصف القرن العشرين.

13

وقد سيطرت النساء المصريات

بدأت الحزاب ال سي اسية تلحظ دور هذه المنظمات وال قوة الت ي توفره ا من خ لل قدرته ا على اكتساب ولء
ا لمجتمعات الت ي تخدمها .فه ي كان ت تتخذ مبادرات م هملة تمام ا م ن جانب ال حكوم ة بسب ب نقص المكانات
البشرية والمادية .فكان كل شئ ثانويا_ بالمقارنة بتحرير البلد من الستعمار البريطاني بما في ذلك البرنامج
ال جتماعي أو الرع اي ة الجتماعية .وبخلف ال صلة بالناس والمتداد الوس ع الذي تمتع ت به تلك المنظمات،
فإنها حظيت كذلك بالموارد المالية الكبيرة بفضل التبرعات والرعاية وحاولت الحزاب السياسية والدولة في
نهاية المطاف احتكار هذا المجال أو على ا لق ل استخدامه ل صال حها لكتسا ب التأييد لها.

14

وقد أش ارت بث

بارون إلى التوازي بين مبادرات النساء في مجال خدمة المجتمع والرعاية الصحية في نهاية القرن الماضي

والجهود اللح ق ة للمنظمات السلمية خلل هذا القرن .في الح التين كانت هناك محاولة ل سد فجو ة لم تكن
الحكومة قادرة على التعامل معها لسباب مختلفة في تلك اللحظات التاريخية المختلفة.

15

عند تكوين المنظمات والشروع في النشطة ،كانت النساء تجتمع في منازلهن .ول تزال هذه سمة للمنظمات

النسائية إلى يومنا هذا.

16

ربما كان ينظر لهذا النوع من العمل "كعمل نسائي) أو انه كان أحد عناصر شغل

وقتهن ومره أخر ى فأنه يقع بحزم دا خل المجال الخ اص المصط نع في ان فصال تا م عن المجال العام /

السياسي .أن هذا الفصل المفتعل يدعم استبعاد المرأة من التأثير علي المجتمع  ،إل أن مقولة أن نشاط النساء
أو انخراطهن في المجتمع المدني هو عمل غير سياسي ل تزال قائمة إلى اليوم وتجد جذورها في الماضي.
فعلي سبيل المثال ،عندما بدأت هند نوفل إصدار مجلة الفتاة ( )1892أكدت أنها ليس لها "أهداف في ميدان
السياسة " ومن المهم بمكان انه حتى يومنا هذا ل تزال منظمات نسائية عديدة كما ل يزال المجتمع الوسع ل
ينظر لنخراط تلك المنظمات في العمل على تحسين ظروف حياة النساء أو النضال من اجل حقوقهن على انه
نشاط سياسي.
ونحن نج ادل بان تكوين جمعيات أو المنظمات وإ ص دار جرائد وص ياغة برامج للرتقاء ب المجتمع ه و عمل

سي اسي م ن الدرجة الولى .وخلل القرن ا لماضي ،عندما بدأت ا لنسا ء الكتابة في المجلت ا لنسا ئية بل

والسهام في الصحافة السائدة ،فإن هذا كان نوعا من النشاط السياسي بل ويمكن اعتباره  -وهذا هو الهم -
نوع من خلع الحجاب سبق الجدل حول النزع الجسدي لحجاب الوجه .وبالرغم من ذلك وحتى اليوم ل تؤمن
نشطات عديدات بان عملهن ذو طبيعة سياسية في الساس.

17

 13هدى شعراوى ،مذكرات رائدة المرأة العربية الحديثة-دار الهلل-القاهرة 1981
14 Nancy Gallagher, Egypt's Other Wars: Epidemics and the Politics of Public Health. Cairo: AUC
Press, 1993. P. 56-7.
15 Beth Baron, The Women's Awakening, p. 171.
 16بدأ نشاط عضوات مركز دراسات المرأة الجديدة بهذا الشكل -أي كحلقة دراسية تجتمع في بيوت

العضوات لتناقش وثائق و قضايا مرتبطة بتاريخ و حقوق المرأة .و نعتقد أن هذا الميل لم يقتصر علي
منظمتنا.

17 Nadje al-Ali, Standing on Shifting Ground: Women's Activism in Contemporary Egypt. SOAS:
PhD Dissertation, 1998.
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أثر الحركات الجتماعية علي الحركة النسائية وتنظيماتها
و قامت المنظمات الخيرية النسائية في نهاية القرن الماضي على أسس طائفية ودينية ،مثل الجمعية الخيرية
للسيدات المارونيات،و جمعية يد المساعدة النسائية الخيرية ،والجمعية الخيرية النسائية بالسكندرية،و الجمعية

ا لخيري ة للسيدات ال سوريا ت بطنط ا ،والجمعي ة النسا ئية القبطية بالفيوم – وهذا على سبيل المثال ل ا لحصر.
وك ان ت النشط ة التي ركزت تلك ا لمنظمات عليه ا هي :تعليم الفقراء ورع اية اليتا م ومساعده الفتيات
ا لصغيرات.

18

وللسف ل توج د معلومات دقيق ة تخص تا ريخ نشأة تلك الجمعيات أو التجمعات فالمعلومات

المتوفرة تأتي من النشرات النسائية الموجودة آنذاك" ،كأنيس الجليس" و"فتاة الشرق" و"الجنس اللطيف"-و التي
تر ج ع أعدادها ا لتي ذكرت هذه المجموعات إلى  ، 1903مما يط رح إمكانية أن تكون ا لنشأة ساب قة حت ى عن
هذا التاريخ.
ومن المهم ملحظة أن أنشطة تلك المجموعات لم تكن مقتصرة على المراكز الحضارية وإنما امتدت لتشمل
مختل ف المناط ق الريفية .و لع ل ذلك كان راجعا إل ى غلبة ال طابع القط اع ي على القتصاد ا لمصر ي في ذلك
ا لوق ت وإقامة كثير من ملك الرا ض ي في ال ريف .وخلل تلك ال سنوات ،كان يشار أحي انا إ لى النقسامات
الدينية بين النساء وفى أحيان أخرى كانت الروابط الناجحة بين ديانات مختلفة تتجاوز تلك النقسامات .إل أننا
نعلم أن تلك كان ت قضي ة حساسة قرر ت النساء عدم ا لخوض فيها .وع لى سبيل ا لمثال فقد اتف ق في حلقات
النقاش النسائية على تجنب المناقشات السياسية والدينية حرصا على تجانس المجموعة.
و في  1908أسست زينب أنيس إحدى تلك المنظمات الخيرية النسائية المبكرة ،وهى جمعية الشفقة بالطفال.
وق د ضم ت اكث ر م ن خمسي ن عضوة من بنات البكوات و الفندية.

19

ويسهل ا لتعرف على طبيعة نشاط تلك

ا لمنظمة م ن اسمها .و فى  1908أيضا ك انت فا طم ة رشيد وا حدة م ن النساء ا للتي أ س سن جمعية ترقية

ا لمرأة الت ي دعت لحقوق ا لمرأة في إطا ر إسلمي .واجتمعت عضو ات هذه الجمعية ف ي منزل فاطم ة وقمن
بكتابة المقال ت وتنظيم حلقات النقا ش كم ا اصدرن مجلة .وفى  1911تأ س ست منظمتان انطلق ا من مجلة
العفاف و س ميت المنظمة المشكلة من الرجال " حزب العف اف النشيط" ف ي حين أطل ق اسم "حزب العفاف
ا للطيف" عل ى المنظمة ا لنسائية ا لت ي رأس تها زكية الك فراويه.

20

وفى حالت كهذه ،تصبح ال صل ة بين الثق افة

الصحفية والمجموعات النسائية شديدة الوثوق ،حيث تكون الواحدة مسئولة عن نشأة الخرى.
وفى  ، 1909عقب وباء الكوليرا ،كونت الميرة عين الحياة منظمة طوعية خاصة هي مبرة محمد على.

21

وكانت بدأت نشاطها بمستوصف في شارع محمد على ثم تطورت مع قيام النساء بالتبرع لها بالموال وتنظيم
مناسبات لجمع التبرعات لتصبح واحدة من انشط المنظمات الخيرية في البلد.
"بحلول عام  1961كانت ا لم برة قد أنشأت  12مستشف ى وعيادة قدمت العلج مج ان ا أو بسعر رمزي

للمرضى ..وعلى مدى عشرين عاما وفرت مؤسسات المبرة العلج لكثر من  13مليون مريض ،وكثيرا ما
كانت تلك المؤسسات المنشآت الطبية الوحيدة في بعض المناطق".

22

18 Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt. P. 171.
19 Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt. P. 172.
20 Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt. P. 178.
21 Nancy Gallagher, Egypt's Other Wars. P. 10.
22 Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, "The Revolutionary Gentlewoman in Egypt" in Women in the Muslim
World. Lois Beck and Nikki Keddie, eds. Harvard University Press, 1978. P. 273.
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ويشير نجاح وانتشار ع م ل المبرة إلى غياب المبادرات ال حكومي ة في مجال ا لصح ة العامة والخدمات
الجتماعية كما يفند مقولة انحصار هذه النشطة في المناطق الحضرية .ولقد استطاعت النساء ملء الفجوة
التي تركتها الحكومة كما اسهمن بطريقتهن فبي النضال الوطني العام.
وفى عام  1914تأسست جمعية التحاد النسائي التهذيبي التي ضمت بين عضواتها ملك حفني ناصف ومي
زيادة كما ضمت هذه ا لمجموعة نسا ء أجانب .وقد ركزن هؤلء على تنظيم المحاضرا ت وكن يجتمعن أيام
ا لجمع لعقد النقاشات بالجامعة الهلية ( التي صارت فيما بعد جامعه فؤاد الول ثم جامعه القاهرة ) .وبعد

شهرين ،في أبريل  ،1914تأسست جمعية الرقى الدبي للسيدات المصريات .ويبدو أن ثمة تشابه بين هاتين
المنظمتين في النشطة والعضوية.
و شهدت سنوات الحرب العالمية انخفاضا في أنشطتهن أدى في بعض الحالت إلى الحل  -إل انه سرعان
م ا تمت ا ستعاده ال زخم ب عد ذلك.

23

وتأس ست جمعية المرأة الجديدة في  1919بمشا ركة عدة مئات من

العضوات وكانت هذه إحدى أول المنظمات الواسعة التي احتاجت لعمل شاق في التنظيم والتنسيق.

وكان التحالف بين النساء المسلمات والمسيحيات في هذه الحالة أيضا من السمات الملفتة .ونستطيع أن نزعم
بان منظمات كهذه كانت مسئوله إلى حد كبير عن نجاح ثوره .1919

ثورة 1919
كانت ثورة  1919لحظة محورية في تاريخ مصر والنساء المصريات .للمرة الولى اندفع الرجال والنساء
نحو الشوارع في تمرد نضال يستهدف تحقيق الستقلل لنفسهم وبلدهم .وفى أعقاب نفى سعد زغلول وغيره
من زعماء الوفد ،لعبت النساء دورا محوريا في تعبئة الناس وتنظيمهم في المظاهرات التي شاركن فيها على
الرغم من المضايقات التي تعرضن لها نتيجة لكونهم نساء بجانب الشكال الخرى من القمع الذي تعرض له
زملئهن من الرجال .ونتيجة لتمسكهم بالمشاركة الجدية في هذه القضية – أي قضية الوطن-فقد شكلن بعد

ذلك لجنة ل لعم ل جنب ا إلى جن ب مع ا لوفد .وكان ذلك تحول عن الت صميم القوى ال سا بق لتجنب ك افة المور

ا لسياسية .اجتمعت الل جنة ا لمركزية ل لنسا ء الوفديات بكنيسة المرق سية في  8يناير  1920وانتخبت هدى
شع راوى رئيسة .ويشير ا ختيار الكنيسة كمكان التقاء لهؤل ء النساء إلى غياب التوترا ت الدينية وتجاوز

ا لتمايزات سو اء كان هذا بشك ل واعي وق صد ي أو يشك ل طبيعي .وق د ألزمن أنف سهن " السع ي نحو ا لتحرير

ا لكامل ،وا ستمرار الكفاح طا لما ا س تمر الوفد ف ي عمله باس م المة".

وجودهن بشكل أساسي بوجود الوفد.

24

ومن المل فت إ صرارهن عل ى ربط

و قطع الوفد على نفسه عهدا بإعطاء النساء حق التصويت متى بلغ السلطة تقديرا لمشاركتهن في النضال من
أ ج ل تحرير البلد .وعندما عاد البرلمان إ لى النعقاد وتم ت ص ياغة دس تور جديد ،لم يت م فقط حرمان ا لنساء
م ن حق ا لتصو يت ب ل لم تت م أيضا دعوتهن للفتتاح ف ي حي ن ت م توجيه الدعوة لزوجا ت المسئولين
ا لبريطانيين.

25

ولع ل هذه كانت لح ظ ة تفجر الدارك بأن احتياجا ت النساء ومط البه م يتعين أن تنح و نحو

 23الحركة النسائية العربية :أبحاث ومداخلت من أربع بلدان عربية ،تحرير نادية عبد الوهاب وآمال عبد
الهادي ،القاهرة ،مركز دراسات المرأة الجديدة.1995 ،
 24الحركة النسائية العربية .ص .135
25 Margot Badran, Feminists, Islam, and the Nation: Gender and the Making of Modern Egypt. Cairo:
AUC Press, 1994.
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العتماد عل ى الذات بمعزل عن الخطاب ا لوطن ي المتسل ط الذي خذلهن .إن أحداث م ا بين  1919و 19تبين
الندماج الفا شل ل لحرك ة الوطنية الع امة وال حرك ة النسوية .ف لقد ذابت احتياجا ت النسا ء تح ت المظلة الوسع

للوطنية وكان الشعور العام هو أن ثمة حاجة لمنبر جديد للنساء لكي يعبرن عن احتياجاتهن.
التاد النسائي الصري :أول منب للنساء
في  16مارس  ،1923ت أس س التحاد النسا ئي المصري

26

بواس طة العديد من عضوات الل جن ة المركزية

ل لنسا ء الوفديات في منزل هدى شعراوى " .في هذا الجتماع ،ولد التحاد مع المط الب ة بحق القتراع
للنساء."...

27

و يعكس افتراق عن الشعور السابق بأن النساء غير معنيات بالسياسة أو حق التصويت .وربما

أمك ن تفسي ره بغضب النساء إزاء حرم انهن م ن حق ا لتصو يت على يد رجا ل الوفد  .ويمكن ا لنظر إلى ذلك
كنقطة تح ول شهدت توحد المطال ب النسائية ( العامة والخا ص ة بالرغ م م ن اختلفنا علي هذا ال فصل) على

جدو ل أعمال منظمة واحدة .فالنضا ل من أ ج ل حق القتراع ل م يكن أبدا النشاط ال ساسي للتحاد النسائي
ا لمصر ي بل كان و احدا من مطالب عدة .علي ان ه لم يتحق ق في حياة هدى شعراوى وكان على ال جيل التالي

من التلمذة رفع هذا المشعل.

شعر التحاد النسائي ا لمصري ( س نشير له لحقا بالتحاد) بخذلن الوفد له ،إل أن التح الف بين نشطاء

ا لحركة الو طنية وال حرك ة النسو ية لم ينف ض عند هذه النق ط ة فظ ل التحاد يستخدم المطالب الو طنية إطارا
لمواق فه .وكان التحاد مكون ا من نسا ء أقباط ومسلمات يأتون من الطبق ات العليا والو سطى.

28

وقد انق سمت

مطالب التحاد إل ى ثلثة أقسام :سياسية ( وطنية أساسا) و اجتماعي ة ونسوية .وبو ضع المطال ب النسو ية في
المؤخرة كنا في الواقع يزيحن حقوق النساء إلى الهامش ،واضعين إياها داخل الطار الوطني  -تقدم النساء
من شأنه كفالة تحسين أحوال المة.

29

وكانت ملك حفني ناصف قد استخدمت هذه الحجة للدعوة لتعليم النساء،

كما استخدمتها نبوية موسى في الدفاع عن حق النساء في العمل.

كان التحاد فريدا من جوانب عدة ،فكان أول اتحاد نسائي في العالم العربي؛ وأحد أوائل المنظمات النسائية

ا لتي ا ستمرت لعقود؛ وأ حد أوائل المنظما ت التي شك لت مكتبا .ويعكس ذلك ميل إلى التحو ل من منظمات
ا لصغيرة أو مجموعات النقا ش تلتق ي في منزل إحدى العضوا ت ،نح و منظمة أكثر بنا ءا له ا مكتب ومجلس
إدارة وجمهور – بجانب القيا م بصي اغة دس تور والتعبير عن مطالب وتشكيل لج ان مختلف ة معنية ببرامج
مختل فة.

 30و

يعتبر وجود مكتب رمزا إل ى وجود نسائي ر سمي خارج نطاق المنزل ودا خل المجال العام

\الذكوري .وخلل العشرينات والثلثينات سيطر التحاد على الحركة النسائية ،وكان غياب هدى شعراوى في

 1947إيذانا بتراجع في نشاطه وسمح لمنظمات أخرى وأفراد آخرين بقيادة الحركة.
 26قانون جمعية التحاد النسائي المصري ،الطبعة الثانية  ،1947مطبعة بول باربيه ،بمصر.
27 Bahiga Arafa, The Social Activities of the Egyptian Feminist Union, Cairo: Elias Modern Press,
1973. P. 4.
 28وفقا للئحة التحاد تكونت العضوات المؤسسة من كل من هدي شعراوي و احسان القوسي و جميلة ابو

شنب و سيزا نبراوي و عزيزة فوزي و ماري كحيل.

29 Further information and theory on this issue is in Mervat Hatem, “Toward the Development of
Post-Islamist and Post-Nationalist Discourses in the Middle East”, in Judith Tucker, ed. Arab
Women:Old Boundaries New Frontiers. Bloomington, Indiana, 1993.

 30لمزيد من المعلومات-انظر إلى بهيجه عرفه ،المصدر السابق.
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و ترا وح ت أنشط ة التحاد بين مما رسة ا لضغ ط وتوفير الخدمات .فبخل ف جهوده في الدعوة و الضغ ط من
أجل مطالب النساء (إصلح قانون الحوال الشخصية والجر المتساو وشروط العمل الجيدة والحق في التعليم
و الح ق في القتراع) ،أدار التحاد عدة برام ج للنسا ء في منا طق عديدة م ن مصر ،وه ى برامج وفرت

الخدمات مع بعض التوجهات الخيرية .ول نعرف بالضبط مقدار انخراطهم في التعبئة على مستوى القاعدة.

و ح رصت عضوات التحاد على امتداد حي اته على ا لسي ر على خي ط رفي ع يتجنب إثارة عداء ال حكومة
والمؤسسات الدينية ،مع إعادة التفاوض باستمرار حول حدود وجودهن المهمش .ومن المثلة الواضحة على
موازنة تلك الضغوط نضال التحاد من أجل وضع حد أدنى لسن الزواج.
وأخيرا دعا شيخ الزهر القاضي الكبر والمفتى الكبر ومجموعة من العلماء لدراسة المر من وجهة نظر
قر آنية واتخاذ قرار ح وله وبعد مداولت عديدة ،تم التفاق بالجماع عل ى أن التعالي م الدينية ل تمنع بأي حال
تحديد سن للزواج ....وعلى أساس هذا الحكم البالغ الهمية أقر الملك القانون.

31

و حت ى عندما و حد التحاد قواه م ع مؤس سات دينية ( في الثلثينات مثل خلل ا لنضال ضد الدعارة) ،فإن
ا لحكومة أ حيان ا م ا أثبط ت انتصارات التحاد .في عام  1923أ صدرت ا لحكومة ا لمصرية تعميما يسمح
ل لوالدين بتزويج بناته م إذا م ا شهدوا ببلوغهن ال سن الق انوني .ويعتبر تحديد ال سن الق انوني للزواج أولى
انتصار ات التحاد ،ولكن مع إ صدار التعميم وفرت ال حكومة ثغرة ينفذ منه ا من ل يريدون اللتزام بالقانون.
ف حيث أن شهادات الميلد لم تكن ذائعة النتشا ر كان بوس ع الوالدين التح ايل على القانون ب سهولة بال زعم بأن
بناتهم قد بلغن سن السادسة عشر .وفضل عن ذلك ،فكان قانون تحديد الحد الدنى لسن الزواج يؤثر بأشكال

مختلفة على الشرائح مختلفة في المجتمع :فهو يساند نساء الشرائح الوسطي والعليا من الطبقة المتوسطة ممن
يرغب ن ف ي اس تكمال تعليمهن والعم ل ،أم ا بالنسب ة لسر الطبق ات الدنيا فإن ال قانون كان بمثابة إشكال لمن ل

يرغبون في تعليم بناتهم وقد يفضلون تزويجهن بأسرع ما يمكن.

وف ى حين أرادت عضوات التحاد التغيير والص لح ،فأنهن لم ي رغبن في اتخاذ مواق ف نقدية بوضو ح في

المسائل المتصلة بالدين .وفى مايو  1926قدمن إلى البرلمان مجموعة من المطالب على عريضة "تم خلل
ثلثة أيا م جمع آلف ا لتوقيعات عليه ا من القاه رة وحدها".

32

ول نعرف إل ى أي مدى كانت هناك محاولة

للتعبئة و إقامة الرو اب ط م ع النساء خارج القاهرة .وك انت المطا لب التي ط الب ن بها :ا لح د من تعدد الزوجات،
والحد من الطلق دون مبرر معقول ،وحماية الزوجات المصريات من بيت الطاعة ،وإطالة فترة حضانة الم

لطفالها ،وإلغاء التعميم السابق الذكر الصادر في  .1924قدمت جميع هذه المطالب مع اقتباسات من القرآن
تدعمها استباقا_ لقرار من العلماء بأن تلك المطالب مناقضة للدين.
و كان من شان هذا الموقف وضع قضية المرأة في إطار إشكالي ،فوفقا لكانديوتي "الربط القوى بين الصالة
الثقافية والسلم كان معناه أن الخطاب النسوي كان بإمكانه أن يواصل مسيرته في أحد طريقين ل ثالث لهما:
أما إنكار أن ا لممارسا ت الس لمية قهرية بالضرور ة أو تأكيد أن ا لممارسا ت القهري ة ليست بالضرورة
إ سلمية"

33

وف ى نهاية المطاف ،ك ان على التحاد أن يرض ى ك ل م ن الحكومة و المؤسسا ت الدينية .وحول

31 Bahiga Arafa, The Social Activities of the Egyptian Feminist Union, Cairo: Elias Modern Press,
1973. P. 9-10.
32 Bahiga Arafa, The Social Activities of the Egyptian Feminist Union, Cairo: Elias Modern Press,
1973. P.13.
33 Deniz Kandiyoti, Gendering the Middle East. Syracuse University Press, 1996. P. 9.
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ا لعديد من المطال ب المذكورة أعله ،كان ت هناك وعود لم يتم الوفا ء بها إلى اليوم .وقد ا س تمررن في جهود
مما رسة ا لضغط على امتداد العشرينات والثلثينات .ومع قيام الحرب ا لعالمية الولى ،قر رن تشكيل لجان
متخصص ة في مختلف ج وان ب قضايا المرأة :ل جنة رع اية الط فل ،ا لشئون الصح ية ،تحسين أوضاع القرى،
التعليم ،الشئون الدينية والخلقية ،ولجنة المطالبة بالحقوق الجتماعية والسياسية للنساء.

34

و قام التحاد أيضا بتأس يس مؤسسات عديدة ف في عام  1924انشأ التحاد مدرس ة أولي ة صا رت مدرسة
ابتدائية في  .1937وفى تلك الحالتين كان التعليم مجانيا .أقام التحاد أيضا مدرسة تطريز في  1942تعلمت
ا لبنات فيه ا خياطة ا لملبس ومهارات مماثلة أخرى .وبسبب الضغوط الم الية اضطرت هذه ا لمدرسة لغلق
أبوابها بعد سنة واحدة .وأنشأ التحاد كذلك ورشة في  1924للتعلي م القتصادي للنساء المعاقات في منطقة
السيدة زينب .وجنب إلى جنب ذلك ،أعطوا النساء دروسا في الدين والصحة العامة واللغات والحساب .وبعد
ا لحصو ل على دورة في هذه ال ورش ة لمدة عامين ،كانت الفتيات تتخر ج حي ث تنخرط ف ي العم ل المهني
وتح صل عل ى مقاب ل مادي لعمله ا الذي يباع نتاج ه في المعارض ال خيرية .وكان ا لمستوصف مل حقا بهذه
الورشة .وبين  1927و ،1928قدر أن هذا المستوصف عالج  19ألف حالة تتراوح بين المراض الباطنية
وأمراض العيون فضل عن حالت النساء الحوامل.

35

عل ى وجه الجمال لم تتحقق مطال ب التحاد خلل سنوات نشاطه ،إل أننا ل نستطيع أن نقول أنها قد فشلت.
فكثيرا من القضا ي ا التي أث ارها التحاد ق د تغلغلت وأثرت في مطال ب النساء الر اهنة .وباستثناء عدد محدود
من التنازلت ،فان جدول العمال ا لنسو ي لم يتغير كيفي ا ،وإنم ا امتد ليشمل مزيدا من المطال ب ب ل نستطيع
القول بأن ع ضوات ه قد اعددن ال جيل التال ي م ن النسو يات ممن قدن الدرب بعدهن .ومن ج وان ب كثيرة كانت
هدى شعراوى معلمة  -و معلمة معصي عليها -بالنسبة للعديد من النساء اللتي اسهمن في صياغة تاريخ
مصر .وخلل العشر ينات والثلثينات ،كان التحاد ه و السا حة الس اسية لي حرك ة نسائية حي ث لعبت هدى
شعراوى دور القوة المحركة .ومع ذلك ،فمع نهاية العشرينات وأوائل الثلثينات نشهد تيارات جديدة تنمو في
أ وساط جماعات ن سا ئية ف ي ظل ش خصيا ت قيادية جديدة.

ويرجع هذا ا لوضع إلى ا لتحولت الجتماعية

والسياسية التي كانت تموج بالمجتمع المصري آنذاك ،وانعكاس الوضع الدولي عليها ،فمن ناحية زادت أعداد
ا لنسا ء التي دخلت مج ال التعليم والعمل – مما خلق الشروط الموض وعية لتوا جد أعداد ك بيرة من ا لنسا ء في
ساحة الحياة ا لعامة و المهنية ومن نا حية أخري ف قد شه د المجتمع تعدد في التجاها ت السياسية و الرؤى
ال جتماعي ة المختلفة وك ان م ن الطبيعي أن ينعكس ذلك علي الح رك ة النسائية ا لمتنامية .ويمكن ا ستخلص
أيضا أن أفول عهد التحاد ا لنسائي كا لقط ب الوحد للح ركة ا لنسائية ت أثر  -بج انب الشروط ا لموضوعية
ا لمحيطة  -إل ى ما يمكن أن نسم يه بكساد داخلي .فقد انصب اهتمام التحاد في الساس علي النشاط الخيري
والخدمي وتعمق فيه مما شكل عنصر طارد لكثير من العناصر الجديدة .وبحكم حجم هذه الدراسة ،فأننا ل
نستطيع تناول سوى ال قلي ل فق ط من هذه التيارات وال شخصيات أم لين إلقاء الضو ء على تلك السن وات مبينين
ليس فقط التنوع ولكن أيضا الستمرارية.

34 Bahiga Arafa, The Social Activities of the Egyptian Feminist Union. P. 25-27.
35Bahiga Arafa, The Social Activities of the Egyptian Feminist Union. P. 35.
15

الثلثينات :تعدد الصوات والتجاهات
و خلل ال فترة من أوا خر الثلثينات إلى أوائل ا لخمسينات ،ت نوع ت أنشط ة النسا ء ومبادراتهن حي ث عكست
بعض التيارات الستمرارية إزاء العقود السابقة في حين مثلت تيارات أخرى قطعا مع الماضي .وعلى وجه
الجمال ،ارتبطت تلك التيارات بالسياق الوسع داخل البلد.
"توازت التط ورات داخ ل صف وف النسا ء المسيسات ،نسو يات وغي ر نسو يات ،وتناغم ت مع المجرى الوا سع
للتطورا ت السياسية ا لوطنية .وش اركت ا لنسا ء بشك ل رس مي وغير ر س مي في نطاق وا س ع م ن النشطة
ا لسياسية خلل هذه العقود الو سطى  -كمح افظين ر اديكاليين يتبنون ال سل م كقضية و طنية ون سو ية على حد
سواء ،وكوطنيين يناضلنمن أجل حقوق المرأة والقضايا الوطنية ،وكمثقفين يساريين وشيوعيين".

36

وعلى الرغم من النتكاسات التي واجهتها النساء في السابق إزاء الخطاب الوطني ،فقد ظللن يستخدمن القضية
ا لوطنية كإطار ل هدافهن .وبهذا ال صدد يمكن طرح تساؤل حول المدى الذي ا ستطعن تغيير مفهو م الوطنية
وإلى أي مدى أثر هذا الطار علي حركتهن وهل كان وسيلة من جانبهم لسترضاء الحكومة باستخدام خطاب
يزع م من الن احي ة الساسية ان ه ف ي خدمة البلد  -أ م ان ه يعكس ق ضية جوه ري ة بالنسب ة للنساء إل وهي
مح اولته ن للتعبير ع ن هويتهن المتنازع ة بين قضا يا " متنافسة" في ا لمجتمع مثل ال قضي ة النسوية والق ضية
الوطنية .وفى آخر المطاف تم النظر للنساء كرمز لتحديث البلد وتحريرها.

زينب الغزال :الطار الدين لتحرر الرأة
أسست زينب الغزالي جمعية النساء المسلمات في  1937وهي في الثامنة عشرة من العمر.

37

وفي مقابلة في

 1989وصفت زينب الغزالي نفسها على النحو التالي:
اسم والدي هو محمد الغزالي الجبيلي ونحن من أصول عربية .وتعود جذور أبي إلى عمر بن الخطاب..وترتد
جذو ر أمه إلى الح سن بن علي ..ولدت في  2يناير  1917لس رة مسلمة وا لحمد ل،وكان والدي عا لما
أزهريا ..غرس داخلي الفضائل السلمية.

38

لم تذكر زينب الغزالي عند وضعها لنفسها في هذا الطار الديني السلمي أنها كانت قد تقدمت في 1934
للتحاد لنيل م نح ة للدراس ة ف ي فرنسا.

39

ولم يتم م نحه ا المنحة لن وا لدها تا جر ق ط ن ثري لديه القدرة على

إ رسالها على نف قته ،غير أن هدى شعر اوي دعتها للنضمام إلى التحاد .وبعد سنتين ،في ، 1937تركت
التحاد لتكوين جمعية السيدات المسلمات.
وهي تلخص خلفها مع حركة هدى شعراوي على أساس انه "من الخطأ الفادح الحديث عن تحرير المرأة" في
مجتم ع إس لمي حيث أن " ك ل شيء_ ال حرية ،الح قوق القتصادية ،الحق وق السياسية ،الحق وق الجتماعية،
والحقوق الع امة والخا صة"  ،كل ش يء موجود ف ي السلم.

40

وترى زينب الغزال ي أن أهمي ة النساء ت نبع من

دوره ن ف ي تربية رج ال البلد ف ي المستقبل .وتشبه هذه ا لرؤي ة رؤي ة المصلحين الذكور في أوائل هذا القرن
36 Leila Ahmed, Women and Gender in Islam, p. 195.

 37يوجد تناقض في تاريخ تأسيس الجمعية.
 38ابن الهاشمى ،الداعية زينب الغزالي :مصير الجهاد و حديث من الذكريات من خلل كتابتها  -دار
العتصام .1989 -
 39حوار مع كلم الناس
40 Leila Ahmed, Women and Gender in Islam, p. 198.
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الذين اختلفت معهم زينب الغزالي بمرارة.
ووفقا لزينب لغزالي فإن جمعية السيدات المسلمات " أقامت دارا لليتام ووفرت المساعدات للعائلت الفقيرة
و س اعدت ف ي تسوية الخلفات ال س رية أرسلت الناس إلى ا لحج".

41

كما ركز ت أيضا على جل سا ت الوعظ

و الرشاد الت ي تم ع قده ا دوري ا لتنوير ا لنساء حول ا لسلوك الفا ضل والوفاء بالواجب ات التي يف رضها ال
عليهن.

42

وكان هذا الفعل السلمي الذي يبدوا محافظا هو في الواقع هدما للتقاليد السائدة آنذاك ،ففي مركز

ا لوعظ والرشاد كان النساء يتلقون الدرو س في التفسير والف قه والحديث ف ضل عن الحصول على خلفية في
العمل الجتماعي والتعليم.

43

وكان التدريب الديني على هذا المستوى يرتبط بالعلماء ،إل أن هذا المركز كان

يتحدى التق الي د بفتحه هذا المجال المغلق على الذكور  -أم ام النساء .وق د كتب ت زينب الغزالي نف سها تف سيرا

للقرآن ،تحت عنوان "نظرات في كتاب ال".

و يمثل هذا تيارا جديدا في تنظيم النساء لنفسهن من حيث أن صاحبته كانت وثيقة الصلة بالخوان المسلمين
بينما حافظت – إلى درجة ما -على استقللها .وكانت منظمات أخرى في السابق قد ذابت في نظرائها من

الذكور أو تكونت بطلب منهم(كما كان الحال بالنسبة لحزب العفاف اللطيف واللجنة المركزية لسيدات الوفد).
وق د تبنت جمعي ة السي دات المسلمات الحلقات ا لدراس ية الولية ل لنسا ء التي وجدت لدى المجموعا ت النسائية
المبكرة ذات التوجه السلمي(جمعية ترقية المرأة التي أسستها فاطمة رشيد في  )1908لكنها وفرت أيضا
نطاقا واسعا من الخدمات .ومن نواحي عديدة ،لعبت السيدات المسلمات دور الحكومة في الرعاية الجتماعية
مثلما فعل الخوان المسلمون والتي شكلت مصدرا رئيسيا لتأييدهم.
ب ل أن التشابه ه ن ا قد يمتد أيضا ليشمل هدى شعراوي والتحاد .فمثلما فعلت هدى شعراو ي ت برعت زينب
ا لغزالي من م الها الخاص للحفاظ على ا س تمرار منظمتها ومشر وعاتها .و ركزت كلت ا المرأتين عل ى تحسين
أحوال السرة كما رغبتا في التوسع خارج القاهرة نحو المناطق الريفية في مصر .وتذهب الغزالي إلى حد
الفتخ ار بأنه كان لديهم  119مركز على امتداد البلد وان عدد المستفيدين من خدمات ال جمعية كان ق رابة
ا لثلثة مليين( ليست لدينا و سيلة للت أكد من هذه الرقام).

44

وأرادت ا لمرأتان كلتاهم ا تكوين صلت بالبلدان

الخرى_ لتكوين شبكة خار جي ة يمكن أن تكون مصدرا ل لقوة لهن ولق ضيتهن .وقد حضرت هدى شعراوي
دوريا مؤتمرات الحركة النسائية الدولية؛ في حين ذكرت زينب الغزالي اكثر من عشرة بلد فيما تصفه بأنه
العالم السلمي وكذلك في أوروبا ،ذهبت إليها لنشر الدعوة والتقت فيها باخوة مجاهدين.

45

وربما نستطيع أن نذهب إلى أن ما كان مشتركا بين هاتين المرأتين كان اكثر من الظاهر وان أعمال زينب
الغزالي ل يمكن اعتبارها محض أعمال إسلمية محافظة .وفي حين حاربت هدي شعراوي من اجل المساواة
ال جتماعية وال سي اسية بين النساء والر جال ،زعم ت زينب ا لغزالي بأنها ر اضية بكون الرج ال والنساء
متساوين أمام ال.

41 Valerie Hoffman, "Zeinab al-Ghazali," in Women and the Family in the Middle East: New Voices
of Change. Ed. Elizabeth Fernea. Austin: University of Texas Press, 1985. P. 235.
 42ابن الهاشمى .ص 210-200
 43المرجع السابق
 44مقابلة شخصية مع زينب الغزالي من قبل نادية واصف  23 -يونيو .1997
 45ابن الهاشمى .ص .21-20
17

درية شفيق :الشاركة السياسية للمرأة
ف ي ظ ل قسم بعنوان "تعديلت عل ى الدستور" ،طال ب التحاد بحق ا لتصوي ت لجميع الموا طنين .وا ستمر
ا لصر اع م ن اج ل التصويت خلل الثلثينات حيث ل م تحق ق لجنة المطا لبة بالحقوق ال جتماعي ة والسياسية
للنساء التابعة للتحاد تقدما كبيرا 46.خنقت الحرب العالمية الولى هذا الجدال وترك موت هدى شعراوي في
 1947التحاد بل قيادة .وظهرت على الساحة قوة جديدة واصلت النضال من اجل حق القتراع ،مثل درية
ش فيق ( )1975-1908واتحاد بنت ا لنيل الذي أنشأ ت ه كما تأ سس الحز ب النسائي بقيادة فا طمة را شد عام
 1942مناديا بح قوق النسا ء السياسية .وكان ت دري ة شفي ق من ال جيل الذي تلي هدى شعر اوي لكنها ك انت
معاصرة لزينب الغزالي ،وذات أصول تنتمي مثلها للطبقة الوسطى ،ووفقا لدرية شفيق فإن "حق التصويت
جنبا إلى جنب مع تغيير النظام القتصادي الجتماعي الذي يمثل أساس قهر النساء كان يتعين أن يكونا هدفي
الحركة النسائية 47".وقد ركزت رسالة بنت النيل على نقطتين:
الولى :السعي إل ى رف ع مست وى السرة الم صرية ثق افيا وا جتماعيا و ص حيا؛ والثانية :السعي إل ى إصدار
التشريعات التي تحقق تدعيم السرة المصرية وتجنيبها عوامل القسام والتفكك وذلك عن طريق تقييد الطلق
وتعدد الزوجات بحيث يقتصر على الضروريات التي تجيزهما .ويصون السرة من نتائج سوء استعمال هذه
الرخصة وذلك لسبغ الحماية على المومة والطفولة معا .وسيلتها في تحقيق هذه الهداف تنحصر في السعي
لتقرير حق المرأة في النتخاب والنيابة عن المة لتتمكن من الدفاع عن حقوق المرأة المصرية والمساهمة في
إصدار التشريع الذي يكفل هذه الحقوق واستقرارها وتعميمها.

48

و كانت أنشطة اتحاد بنت النيل موجهة نحو نساء القاهرة من مختلف الطبقات ،فافتتحوا كافيتريا وفرت لنساء
الطبقة العاملة وجبات ساخنة مدعومة؛ ومكتب تشغيل حاول البحث عن فرص عمل لخريجي الجامعات .أما
با لنسبة لل طبقة الو سطى فل قد أدار وا ناديا ر عى المنا سبات الث قافي ة وشجع ا لتمثيل المسر حي بواس طة طلبة
الجامعات ومن أجلهم؛ كما نظموا المحاضرات للنساء لرفع وعيهن بحقوقهن اجتماعيا وسياسيا .ومن الملفت
أن بعض هذه المناسبات قد تعرضت للتخريب على يد أعضاء الخوان المسلمين.

49

أنشأت درية أيضا مدرسة في بولق لمحو أمية النساء .وقد استجاب طه حسين  -وزير تعليم وفدي في ذلك
الوقت  -لمناشدات درية شفيق وسمح لهن باستخدام مبنى مدرسة حكومية بعد ساعات الدراسة .وعلى الرغم
من التزام الحكومة بالتعليم اللزامي للجميع ،إل أن  %80من النساء المصريات وخاصة من الطبقات الفقيرة
في الريف والحضر ،ظللن أميات.

50

كما أنشئت درية مجلتين كتب لهما الناس طلبا للنصح وسعت إلى تعبئة

الرج ال داخل الهيئات التشر يعية لتلبية مطا لب النسا ء علي أنه ا لم تنجح في هذه المحاولة .وقد ق الت في
مذكرتها انه "كان ب ديهيا بالنسبة لي ضرورة وجود نائبات في البرلمان".

51

ويتلى ذلك ميلد حرك ة سياسية

تستهدف كفالة حق القتراع للنساء والتمثيل السياسي المناسب لهن.
46 Bahiga Arafa, The Social Activities of the Egyptian Feminist Union. p. 27.
47 Akram Khater and Cynthia Nelson "Al-Harakah al-Nisa'iyya: The Women's Movement and
Political Participation in Modern Egypt" in Women's Studies International Forum. Vol. 2. No. 5. 1988.
P. 468.
 48أمل كامل بيومى السبكى ،الحركة النسائية فى مصر ما بين الثورتين  1919و  -1952الهيئة المصرية
العامة للكتاب .1986
49 Cynthia Nelson, Doria Shafik, Egyptian Feminist: A Woman Apart. Cairo: AUC Press, 1996.
.P. 163
 50المرجع السابق ص 163
51 Q
َ uoted in Khater and Nelson. P. 469.
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و قد مثلت المبادرات المدنية لتحاد بنت النيل توجها جديدا ،تعكس تحول من عقلية العمل الخيري والخدمي
كأداة للتغيير إلى عقلية التمكين عن طريق الفعل السياسي المتمثل في مشاركة المرأة في المواقع السياسية في

ا لمؤسسا ت المختلف ة بالمجتمع .فإيجاد الوظائف للناس ،ومح اولة توفي ر التعليم ل هم ،وال سعي ل رف ع وعيهم
بح قوقه م اكتسب ت الولوي ة ف ي فك ر دري ة شفيق بالمقا رنة بال وس ائل الكث ر تقليدية التي ط الما ا ستخدمتها في
السابق المنظمات النسائية .بطبيعة الحال تضمن عملها بعض العمل الخيري ،إل أن تركيزها انصب على رفع
ا لوعي ومم ارسة الضغوط .وتر اوح ت جهوده ا م ن اج ل جعل ال حكوم ة اكثر ح ساسية وتج اوبا إزاء حقوق
المرأة تراوحت بين فتح الحوار والتهديد بالتحركات النضالية لها ولغيرها من النساء_ واتسم التكتيكان كلهما
بالشج اعة الشديدة .ومث ل غيره ا م ن النساء ا لنشيطات ،فإن علقة د رية ش فيق بالهيئات ال حاكمة كثيرا ما
اتسمت بالطابع العاصف إل أنها نجحت في اكتساب الحلفاء وفي الشروع على القل في إقامة حوار.
و اتسمت هذه الحقبة بتعدد الصوات النسائية (التي أضحت مجهولة بالنسبة لنا) المطالبة بالمشاركة السياسية

في قضية الوطن والتقدم بحسم قضية تحرر المرأة .وكانت أحد هذه الصوات لمنيرة ثابت التي "سمعت…أن
هناك هيئة سي اسية تكونت من الرجال…لتعاون ال حكومة بالب حث وإبداء الر أي في ق ضية ال وط ن الكبرى.
فلماذا ل م تمثل المرأة الم صر ية في هذه الهيئة السي اسية؟ أمصر و طن الرج ال وحدهم ،و لي س وطن ا لن ا نحن
النساء؟؟ أليس من حقنا نحن النساء أن نشترك مع الرجال في خدمة مصر ،ونتعاون معهم بصفة رسمية في
حل قضيتها الكبرى؟ إلى متي يصر الرجال النانيون علي الستئثار بهذا الشرف الوطني؟".

52

الربعينات :البعد الطبقي والمهني والوطني لنضالت المرأة المصرية
النساء العاملت  -الحتياجات الهملة
في ن هاية القرن الم اضي كان هناك وعي محدود حي ال عم ل النساء وو ضعهن باعتبارهن ال قسم ا لقل أجورا
و الكثر تعرض ا للس تغلل من العما ل جنب ا إلى جنب عمالة الطفال .فضم ت صناعة ال سج ائر ف ي مصر
أعدادا كبيرة من العمال ،ووقف في قاع السلم اللفافون الذين كانوا يلفون أوراق التبغ_ واغلبهم من النساء.

53

وخلل العشر ينات حظيت قضا يا ا لعاملت ببع ض العناية عل ى صفحات" اتحاد العمال" .وف ي حين أن اغلب
ا لنسا ء كن يعملن كعمالة " غير ماهرة" ف ي مصانع ال سجائر وا لبناء والنسيج؛ فقد ان صب الهتما م على النساء

ا لمتعلمات اللتي تعملن كمدرسات بالمدارس خارج المنزل .وف ي فبراير  1925بدأت جريدة اتحاد العمال
تنشر ص فحة نسائية ح ررتها ش خصية أشارت لن فسها با سم نجاح .ومرة أخرى كان هناك اق ل م ا يمكن من

الهتمام بالكثر احتياجا.

54

و خلل الثلثينات مارس التحاد النسائي المصري ضغوطا من اجل حقوق النساء في أماكن العمل للشكوى
من ظر وف عملهن .وفي  1935اتجهت م جموعة من العامل ت إلى مكت ب العمل بوزارة ا لداخلية .وبعد
بضع ة شهور ،حظي ا لضغط ا لذي مارس ه التحاد ببعض النجا ح عندم ا عين ت نعيمة اليوب ي مفتشة لعمل

 52منيرة ثابت ،ثورة في..البرج العاجي! –مذكراتي في عشرين عاما ،دار المعارف للطباعة و
النشربمصر،ص8و.1945 9
53 Joel Benin and Zackary Lockman, Workers on the Nile. P. 50.

 54المرجع السابق ص .166
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ا لمرأة بمكتب العمل 55.وخلل الربعينات بدأت النسا ء في ا لتنظيم عل ى أسس م هنية .وفي  1943كونت
مجموع ة من المحاميات اتحاد المحاميات ا لمصريات ،الذي ل م يست مر س وى بضعة شهور.

56

وف ي فبراير

 1946ش اركت ر ابطة العاملت ا لمصر ية ف ي تكوين ال لجن ة الوطنية للعمال وا لطلب ة مع نقابات وجمعيات
أخرى.

57

وكان ت هذه أول منظم ة للنسا ء العاملت ف ي مصر وق ادتها حكمت ا لغزالي ،وه ي عاملة نسيج من

شبرا ال خيمة .ومن خلل هذه النقابات و الجمعيات بدأت النسا ء م ن كل الطبقا ت في ت مكين أنفسهن و حماية
مصالحهن ،وكذلك مصالح امتهن من خلل التوحد في جماعات .وربما نستطيع أن نزعم أن دخول النساء من
مختلف الطبقات إل ى مكان العم ل س اعد على نشر مبادرا ت النسا ء ومنظماتهم على امتداد البلد ،وكذلك على
دمج مختلف الطبقات داخل حركات أوسع.
وخلل هذه الفترة ك انت ال سم ة الساسية هي الوجود القوي للشر ائح المتوسطة والدنيا م ن نسا ء الطبقة
ا لوس طى ،بخلف النم ط السائد في أوائل القرن .وعلي نهاية الربعينات وأ وائل الخمسينات ،تقلص نشاط
التحاد النسائي المصري عن ما كان في السابق ،فبقي ثلث لجان تناولت العديد من القضايا التي سبق أن
نشط التحاد فيه ا تحت مظلة واحدة .فساعدت ل جن ة الشئون الجتماعية و التعليمية الرام ل ماليا ،ووفرت
أماكن لطفالهن في المدارس ،ومنحت المساعدات الطبية للعائلت عند الضرورة .كما كان لديهم أخصائيون
اجتماعيون مكلف ون بالبح ث ع ن أفضل س بل التعام ل م ع مشكلت ك ل أسرة .وفى  1946أسسو ا فصول
درا س ية مسائية لرب ات البيوت ممن لم يحصل ن على التعليم .وشملت هذه الف صول درا سة ا للغ ة العربية
و النجليزية وال فرنسية؛ وأشغال البرة والعمال ا ليدوية وا لتطريز .وتول ت لجنة ال شئون الصح ية للنساء
والطف ال كافة البعاد المتصل ة بنمو الطف ال وصول إ لى توفي ر الدوية والملب س لهم بالمجان .كم ا قامت
اللجنة بتعليم المهات تنظيف ورعاية أطفالهن ومنح الجوائز للمتفوقات .أما لجنة المطالبة بحقوق النساء فقد
تركزت جهودها على الضغط من اجل الصلحات القانونية .وهى قد سعت لنشر آرائها بين طلب المدارس
والحصول على تأييدهم ،مع تنظيم المناسبات الثقافية لتوسيع دائرة نفوذها.

58

و عملت اللج ان المذكورة في إطار خيري ق صي ر المدى بالساس ،و لي س من خ لل رؤية طويلة المدى
تستهدف التمكين والضغط  -الذي كان طابع نشاط التحاد في نشأته .فيمكن القول بأن بالرغم من الدور الهام
الذي لعبه العمل الخدمي الجتماعي التي قامت به التجمعات النسائية الولى من حيث انه سمح لها بالخروج
خارج دائرة المنزل وأعطى لنشاطها شرعية اجتماعية مهد لدور سياسي أوسع نطاقا ،إل انه من الواضح أن
تطور هذا الدور جاء علي حساب انحسار الدور السياسي للتحاد في قضية المرأة .علي أن هذا الدور شهد
توسعا ملح وظا ،فعكست هذه الفترة نزوع ملموس لمو اجهة احتياجات النا س ف ي الريف .ف ف ي حي ن كانت
الحركة حضارية عند المنشأ راحت تنتشر تدريجيا في المناطق الريفية ولقد كان ذلك ذلك ضروريا خاصة
أثناء وباء الكوليرا في  .1947وربما تأثر التحاد في هذا بمبادرات أخرى مثل تلك الخاصة بزينب الغزالى
وجمعية النساء المسلمات اللتي ركزن كثير من جهودهن على المناطق الريفية لتعبئة الناس على المستوى
الوطني .علي أن في حالة التحاد ،حدث هذا التطور تدريجيا.

55 Badran, Feminists, Islam, and Nation. P, 175.

 56المرجع السابق ص .183
57 Benin and Lockman. P. 341.
58Bahiga Arafa, The Social Activities of the Egyptian Feminist Union. P. 29-31
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الطالبات :الركة الوطنية وقضية الرأة:
و كان روح ا لتنظيم داخل الج امعات أيضا شديد الشيوع بين الطل ب الذين مال وا لليسار خلل الربعينات.
و انخرطت الط البات مث ل انجي افلطون ولطيفة الزيا ت في ال حياة السي اسية والجتماعية للبلد .ومثلن تيارا
جديدا في ال حركة ا لنسائية سعي إل ى ربط مطالب تحرر المرأ ة بتحرر المجتمع من ك افة أشك ال الستغلل
و الستعمار وتح قي ق الشتراكية .وك ان ت انجي افلطون م ندوبة ر ابطة فتيات الج امعة و المعاهد

ا لمصرية( منظمة للنساء الشيوعيات) ف ي المؤتمر ا لعالمي للمرأة ببا ري س في .1945

59

كما أش ارت في

مذكراتها إلى مشاركة رابطة فتيات الجامعة باثنتي عشر فتاة في اللجنة التنفيذية العليا للجنة الوطنية للعمال

والطلبة عن طريق النتخاب ،فتقول "وتحقق لول مرة في تاريخ الجامعة المصرية وصول المرأة إلى مركز
قيادي ع ن طريق النتخاب وبعدد ليس بال قلي ل فاز من فتيات ال رابط ة لطيفة الزيات ونجيب ة عبد الحميد
وعنايات المنايرلي وآسيا النمر وآخرين".

60

وتركزت مطالب الحركة في الجلء ورفض الحلف العسكرية

ورفض معاهدة الدفاع المشترك ، 61مما يعكس إخضاع قضيتهن للقضية الكبر المتعلقة بتحرير المة .إل أن
النساء أصبحن أعلى صوتا خلل الربعينات كما اصدرن كتابات عدة عن وضع المرأة المصرية المتدني في
المجتمع .62وتتذكر لطي فة الزيات المضايقا ت الت ي تعرضت ل ه ا على يد الجماع ات الس لمية في ال جامعة.
"حا ولوا تشويه سمعتي -و ص فوني بأنني داعرة وأشيا ء م ن هذا القبيل".

63

علي أن هذا لم يمنع هؤلء النساء

من النخرا ط في الح رك ة الثوري ة بالمجتمع وأن يصب حن عنصر ا فعال ف ي تنظيمها وقد شا ركن في
المظاهر ات الملتهبة الت ي أعقب ت تشكيل الل جن ة الوطنية العليا و الت ي انتهت بمجزرة كوبري عباس و سقوط
حكومة النقراشي ومجيء حكومة إسماعيل صدقي عام  –1946الذي اصطدم بالتحركات الشعبية وتنظيماتها
و سعي إلى ت كبيلها – و وفق ا لنجي افلطون لم تنق طع المظاهرات بقيادة ال لجن ة بل شم لت كل أنح اء مصر –
حتى ألغيت معاهدة  1936من قبل حكومة الوفد التي جاءت عام  1950وقد تل ذلك بدء الكفاح المسلح.

المنظمات النسائية :قضية المرأة والقضية الوطنية
سيزا نباوي،درية شفيق،الرابطة
و في تلك الح قب ة الت ي اتسم ت بزخم النضال الو طني الذي تمحور حول الجلء و الذي احتشدت إ لي ه كافة
ا لفصائل ،دخل ت العناصر ال شابة بال رابطة إ لى التحاد النسائي -الذي ك انت ترأ سه آنذاك س يزا نبراوي –
و شكلن لجنة الشابا ت بالتحاد النسائي وقد س ميت فيم ا بعد "بل جنة الم قاومة" .64وشهدت هذه الح قب ة أوسع
مشا ركة واض خم تضحيا ت م ن النسا ء المصر يات ف ي س بيل الوطن وق ضيته .فخ رجت أل وف النسا ء في
مظاهرة نسائية كبري في  14نوفمبر عام  1951في ذكري يوم الشهداء تم وصفه في جريدة الهرام "وكأن
59 Leila Ahmed. p. 196.
60
61
62
63
64

انجي افلطون مذكرات ،دار سعاد الصباح ،1993 ،ص.68
نفس المصدر.
انجي افلطون نحن …النساء المصريات ،مطبعة السعادة.1949 ،
المرجع السابق
المرجع السابق ،ص .128
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جندت مصر نسائها بل دفعتهن الوطنية فتقدمن الصفوف في أروع مظاهرة قومية شاهدتها البلد".65
و ف ي نفس ال وقت ا ستمرت الف صا ئل النسائية الم ختلف ة في المناداة بحقوق المرأة و بلغت هذه الجهود ذروتها
في  19فبراير  1951عندما نظمت حوالي  1500امرأة من مختلف المجموعا ت السي اسية ومن أ صحاب
العقائد ا لمختلف ة ،بقيادة درية ش في ق ،مسي رة نحو البرلم ان مطالبين بح قوقهن.

66

ومن المل ف ت للنظر أن المرة

الخيرة التي شهدت تعبئة النساء جماهيريا كانت خلل ثورة  .1919وتتذكر جيرمان اركاش ،إحدى النساء
اللتي شاركن في هذه اللحظة التاريخية الحدث:
ذهبنا أول إل ى قاعة ايوارت ا لتذكارية بالج امع ة المريكية بالقاه رة حي ث نظم ت درية مؤتمرا صحفيا أل قت
خطبة .ثم وقفنا جميعا_ حيث كان كل شيء منظما .ساعد لطفي الخولي كثيرا .كان لدينا سيارات وعربات.
انطلقت السيارات أول ،وكانت سيزا نبراوي مع درية شفيق وعدد كبير من النساء المشهورات جدا.

67

و بالرغم من الوعود التي أعطت إلى النساء من أن الحكومة سوف تضع مطالبهن موضع تفكير جاد ،إل أن
الحكومة ظلت صامتة ولم يتم تلبية هذا المطلب إل بعد عدد من السنوات.

الدولة والمنظمات الهلية :بداية الصدام

كانت العلقة بين مختلف الحكومات والمبادرات المدنية المتواصلة غامضة ،ففي بعض الحقب بدا انهما يقفان
عل ى نفس ال جان ب؛ وف ي حقبا أخر ى كان هناك صدام و اضح وثارت التوترات حول ال سيطرة عل ى المالية
والنشطة.
وفي  1939شكلت حكومة ا حمد ماهر وزار ة الشئون الجتماعية .و خططت الوزارة ل خلق مراكز ا جتماعية
ري فية على امتداد أ راض ي مصر تضم تسهيلت و إمكانات طبي ة واجتماعية .كم ا قامت ال حكومة في محاولة
لحكام ال سيطرة علي المبادرا ت المدنية بالستيلء عل ى مطاعم الفقراء المدارة بوا سطة ا لمنظمات الجتماعية
الخاصة وإقامة مطاعم جديدة .وفي معرض تعليقه على هذه النوايا قال احمد زاهر زغلول من المعهد العالي
للصحة العامة في " ،1963لم ينفذ سوى القليل من البرامج وتعرقل تطورها لسباب سياسية ومالية".

68

و تشير أحد المثلة من مبرة محمد علي أن كثير من النساء التي عملن بالمجال الخدمي الجتماعي ،بحكم
خلفيتهم الطبقية وصلتهن بالقصر ،كن منخرطات بكثافة في السياسة والصراعات مع الحكومة الجالسة على
سدة الحكم .فعل سبيل المثال ،في يناير  1944دعت الميرة شويكار التي كانت ترأس القسم النسائي لمبرة
محمد على(وكانت في السابق متزوجة من المير احمد فؤاد قبل أن يصبح الملك فؤاد) لمؤتمر صحفي غطته
الهرام في عدد  12يناير .1944
أبلغت الميرة ش ويكار الصح فيين المجتمعين بأن إحدى نسا ء م برة محمد عل ي قد عادت لتوه ا من زيارة
ل صعيد مصر  ،حي ث علم ت ع ن كارثة ا لملريا وك انت الحالة هناك خطيرة .و رأت هي "أن ا لوق ت قد حان
لن تتوقف ال حكوم ة عن إلقاء ال خطب الطويلة وان تقول ال حقيقة للناس" .وقد أشارت إلى أن وزا رة الصحة
سمحت للنساء بالعمل في المنطقة وأنها اتصلت سريعا بأعضاء المبرة الذين بدأوا بدورهم تنظيم حملة إغاثة
وأنهت المؤتمر الصحفي بمطالبة الشعب بالتبرع بالمال للمنظمة ودعم جهودها.

69

 65مأخوذ عن جريدة الهرام المرجع السابق.
66 For a more detailed account refer to the chapter entitled "The Storming of Parliament" in Nelson,
Doria Shafik, Egyptian Feminist.
67 Nadia Wassef, "The Woman, the March, and the Silent History." Association for Middle Eastern
Women's Studies Review 13 (spring 1988) No. 1.
68 Quoted from Nancy Gallagher, Egypt's Other Wars. P. 13.
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و تمتلئ هذه الرواية للحداث بالغمز إزاء صمت الحكومة ودوافعها والسعي من قبل الميرة شويكار لحماية
دوافعها وم صالحها .وعلى خلف هذه المواجهات ا لسياسية ،ف إن الهلل الحم ر الذي كان قوي ا للغاية أيضا
خلل هذه الفترة ل م يصطدم ب الحكومة كم ا لم يتعرض للتدخل ا لحكوم ي لنه كان م نتسب ا للصل يب الحمر
الدولي وبالتالي كانت لديه حصانة.
ويمكن أن نستخلص من ذلك أن الحقبات المختلفة للحكومات المصرية قبل ثورة  1952تراوحت بين التوتر
ومحاولة إحكام السيطرة واستيعاب هذه المبادرات التي علي أساسها تأسست كافة المؤسسات المصرية الحديثة
 م ن مؤسسا ت تعليمية و صحية وث قافية .عل ي أن أكثر الفتر ات التي احتدم فيها ال صد ام بين ال حكومةوالمؤسسات المدنية والت ي فرضت قيود شديدة علي ال حركة النسائية المصرية جاءت أثناء حكومة إ سماعيل
صدقي عام  1946حين حلت كل المنظمات اليسارية بما في ذلك مكاتبها النسائية .70ولقد عادت التنظيمات
إلى نشاطها السابق بعد سقوط حكومة صدقي ومجيء آخر حكومة للوفد – إل أنها واجهت اشد تحدياتها علي
يد ثورة يوليو وحكومتها التي تأسست .1952

 1952حتى نهاية السبعينات :السيطرة للدولة:
موقف الدولة من المرأة والعمل الهلي -وتأثيره علي حركة المرأة ومنظماتها
تعد هذه الح قب ة نقطة تحول أ ساسية ف ي مسار ا لحرك ة النسائية ومط البه ا ،حي ث ان ه لم تعد ال حرك ة النسائية
وتنظيماتها التي تأسست في الفترة السابقة ودافعت عن القضية الوطنية والقومية كما ناضلت من أجل حقوق
المرأة – لم تعد مرغوب ا فيه ا م ن قبل ال حكومة الجديدة وبالتالي فان ال وقت ا لذي تعرض ت في ه كل التيارات
الفكرية والسياسية  -الليبرالية والسلمية واليسارية  -إلى العتقال والقمع قد شهد أيضا توقفا في أصوات
الحركة النسائية التي تعرضت تنظيماتها الهلية إلى التجميد والحل.

71

إل أن  1953كانت نقطة تحول هامة حين أغلقت حكومة الضباط الحرار مكاتب التحاد النسائي المصري
واتحاد بنت النيل بدعوى انهم أحزاب سياسية.72
وبحلول عام  1954اتخذت الحكومة الجديدة إجراءات ح اس مة لصا لح تمركز ا لسلطة وم صادرة المبادرات
الهلية وعلي أثره تم حل التحاد النسائي عام  1956وحل محله التنظيم النسائي بالتحاد القومي ثم التنظيم

النسائي بالتحاد الشتراكي وهي التنظيمات التي تشكلت بقرار من السلطة بديل لهيئة التحرير سنوات 1957
73
ومن نا حية أخ ري فقد ت أثرت كافة
–  1961ول م تك ن ذات وجود مستق ل متميز عن أجهزة الدولة.
النشطة الهلية بهذا الوضع الجديد ،ففي  1956صدر قانون رقم  384الذي وضع كافة المؤسسات الخيرية
والخاصة تحت الشراف الحكومي المباشر وبذلك تم تأميم مبرة محمد علي في أوائل الستينات " وكانت هداية
عفيفي بركات المتطوعة الوحيدة التي استمرت في العمل تحت إدارة الحكومة"

74

ووفقا لنفس المصدر السابق،

فقد تأثر مستوي الخدمات  -خاصة الصحية -بهذه الجراءات وحل السلوب الوظيفي الذي كرسته الحكومة
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Ghada Hashem Talhami, The Mobilization of Muslim Women in Egypt, University Press of
Florida, 1996

 71أماني قنديل ،العمل الهلي والتغيير الجتماعي..منظمات المرأة والدفاع والرأي والتنمية في مصر ،مركز
الدراسات السياسية والستراتيجية بالهرام ،القاهرة.1998 ،
 72المرجع السابق.
 73الحركة النسائية العربية.
74 Nancy Gallagher, Egypt’s Other Wars, p.171.
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علي هذه العمال محل روح التطوع والتفاني.
و علي مستوي المؤسسات السياسية فسوف يكون لوقت طويل منذ تلك الفترة وحتى أوائل السبعينات الحزب
الواحد ومكاتبه الشكل التنظيمي الوحيد المطروح للنساء المصريات.

75

واتسمت هذه الفترة ،وفقا للسيدة عايدة

الجندي ،76ب المكاس ب الجتماعية للم رأة بجان ب اكتسا بها ح ق التصويت عام  ،1956علي أن التنظيمات
أصبحت وثيقة الصلة بالحكومة وأخذ نشاطها الطابع الخيري والدعوة لخدمة البلد.77
و ل ق د كان لحل الحزاب أثر ا سلبيا علي الح رك ة النسا ئية المصرية وير جع ذلك إلى أن نظ ام التعددية
الحزبية كان يسمح باحتضان عددا من المنظمات النسائية المستقلة تعبيرا عن الفكر الليبرالي السائد .ورغم
أن تلهامي تعتقد أن إغلق الضباط الحرا ر للتحاد النسائي ا لمصر ي كان ينبع من ا رتباط الخير بالطبقات

ا لت ي قامت الثو رة في مواجهتها

78

إل أن تعميم الغلق عل ى سائر المنظمات والحزاب الخرى  -بم ا فيها

ا ليسا رية منها  -يشير إ لى أن الص ل في ال قرار هو تح جي م الديمقراطي ة والعم ل التنظيم ي المستق ل كسمة
أساسية من سمات النظام الجديد.
لقد ارتبطت بداية النظام الجمهوري -الذي أطاح بالملكية -في مصر إذا بوضع قيود شديدة علي حق التنظيم
المستقل ومن ضمنها الحركة النسائية المصرية ومع ذلك فان النظام لم يكن معاديا لولوج المرأة إلى المحيط
العام أو إع طائهن حق المشا رك ة السي اسية في الحدود ا لت ي س مح بها بهذه الحقوق بو جه ع ام ،علي انه يمكن
القول بأنه قام بترويض المشاركة النسائية بحيث تنسجم مع البرنامج السياسي والجتماعي والقتصادي الذي
تبناه وتكوين قيادة نسائية ج ديدة أكثر قبول وت أقلم ا م ع الرؤي ة الجتماعي ة والقتصادية للنظام الجديد.79
وب التالي أدمج النظ ام بعضا م ن الجندة المطلبية لنسا ء الطبق ة المتوسطة كمكون م ن برنامج ه الجتماعي
ا لتقدمي وكان الن ات ج عن ذلك مجموع ة من الجراءات ا لقتصا دية والسي اسية توص ف ف ي بعض الحيان -
خطأ في نظرنا -الجندة النسوية للدولة ،خاصة وان اثنين من هذه المطالب كانت مستجيبة تماما لحتياجات
الدولة من النساء أل وهما حق العمل وحق المشاركة في الحياة البرلمانية.

وم ن أج ل تدعيم القو ى النتاجي ة بالنسا ء سعي النظام إلى إجرا ءين :أو لهما خلق قيادة ن سائية جديدة حي ث تم

استنهاض هذه القيادة الجديدة من بين الجامعيات اللتي كن ينتمين إلى نفس الصول الطبقية للضباط الحرار.
وفي عام  1962عين النظا م الدكتورة حكم ت أب و زيد أول امرأ ة تشغ ل منصب وزيرة للشئون ال جتماعية
والذي أصبح منذ ذلك الحين مرتبطا بالعديد من شئون النساء.
وث انيهما تشر ي ع يحمي حقو ق النساء العاملت .وفي  1963نظم ت حكم ت أب و زيد مؤتمرا ن سائيا و اسعا
لبحث أو ضاع العم ل بالنسبة للمرأة العاملة .و إضافة إلى ذلك ت م تجنيد كوادر نسائية ف ي صفوف التحاد
الشتر اك ي العرب ي كما نج حت عدد من ا لنسا ء في الو صول إل ى مقاعد البرلمان .وم ن هن ا أصب حت علقة
النظام بالقطاع النسائي وثيقة الصلة بعلقة النساء بالحزب الحاكم الواحد ،مما جعل المبادرات النسائية كلها
تصدر من هذا التكوين الحزبي دون أن تكون هناك مساحة تسمح بتشكيلت أخرى سياسية أو اجتماعية.
 75المرجع السابق.
 76الستاذة عايدة الجندي ….
 77مقابلة شخصية مع عايدة الجندي-من قبل راجية عمران،اكتوبر1998
78 Yvonne Yazbeck Haddad, John L. Esposito, eds. Islam , Gender and Social Change. Oxford
University Press, 1998.

79Ghada Hashem Talhami, The Mobilization of Muslim Women in Egypt, University Press of
Florida, 1996, p. 25
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وحتى في الحالت التي تم فيها تحديد نسبة تمثيلية للنساء في المستويات المختلفة من النظامين التشريعي أو
الدار ي في النظام ا لناصري ف ان النسا ء كن يفتقدن التنظيمات ا لمستق لة الت ي قد تتيح ل ه ن الدفاع ع ن برنامج
نسا ئي بعينه ،وبالتالي كان من الضروري أن ت قتصر ك ل مكاسب هذه الفترة على المكا س ب القتصادية
والجتماعية في إطار الخطة الشاملة دون إنجاز خاص بالنساء على المستوي التشريعي إل فيما يتعلق بقوانين

العمل والحق في التعليم.

80

ولم يقترب النظام الناصري من قوانين الحوال الشخصية التي تركتها الدولة في يد المؤسسة الدينية .وحين
توجهت بعض الشخصيات النسائية إلى عبد الناصر في  1967تطالبه ببعض التعديلت في قوانين الحوال
الشخ صية اقتر ح عليهن التو جه إلى ا لمؤس سة الدينية باعتبار أن هي ا لت ي له ا الكلم ة الخيرة في هذا المجال

وبهذا وضعت الدولة  -وليس لخر مرة – المؤسسات الدينية وسيط بين النساء وحقوقهن.
وم ن ناحية أخري أ سست ال حكوم ة العديد من الجمعيات -تح ت إدارتها هذه المرة-

وعينت موظ فين

حكوميين للعمل بها.
و ك انت إحدى النتائج الخرى لمنع حق التنظي م هو حرمان الفئات المهمشة من النساء والت ي لم تجد تعبيرا
سياسيا عنها رغم أن كثير من احتياجاتها لم تتضمن في البرنامج السياسي لثورة يوليو التي كانت تخاطب في
الساس الطبقة الوسطى المصرية ..فالصلح الزراعي على سبيل المثال لم يخاطب سوى الرجال واستثنت
النساء من الستفادة منه إل في حالت نادرة مثل حالت الرامل اللتي تعلن أبناء قصر .أما النساء المعيلت
لسر والمطلقا ت فلم يست فدن من إجرا ءات توزي ع الرض ،بل أن وزارة ال زراع ة قد حددت في  17نوفمبر
 1952أن أجر الفلح اليومي هو  18قرشا في حين حددت أجر المرأة بعشرة قروش..
إ جمال يمكننا الق ول أن ه ف ي ذات الوقت الذي كان النظام ال جديد يق وض فيه ح ق التنظي م المستقل ،توال ت منذ
عام  1954التشريعات التي أعطت المرأة حقوقا متساوية في مجال العمل – باستثناء القطاعات غير الرسمية
والزر اعية  -وفي مجا ل التعليم،

كم ا كف ل له ا دستور  1956حق ا لترشيح و التصو يت في النتخابات.

و الملحظ أ ن ه رغ م م ا أعط ي للنسا ء من حقو ق في المجال ت السا بقة بقي ت قوانين الحوال الشخ صية ا لتي
صيغت عام  1929والتي طالبت الحركة النسائية طوال تاريخها ببحثها وتعديلها  -بقيت هذه القوانين بدون
تعديل وكانت هذه هي الضريبة التي دفعتها المرأة نتيجة فقدانها لستقلل حركتها.

أفول الركة النسائية الصرية وتنظيماتا:
دعي التحاد النسائي المصري إلى اجتماع لكل المجموعات النسائية لكي يتناولن قضايا المرأة واحتياجهن إلى
قوانين تحم ي مصا لحهن ف ي السرة والعمل

-عامين بعد و صول الضباط الحرار إل ى السلطة  -أي في

عام  .1954ونظمت درية شفيق في ذلك الحين اعتصاما وإضرابا عن الطعام هي و 18امرأة أخرى في
ا لثان ي عشر من م ارس من هذا العام معلن ة نفاذ صبر الح ركة النسائية من ت أخ ر الستجابة لمطالب استمرت
المطالبة بها نحو ثلثين عاما .كما تم تنظيم اعتصام مشابه في السكندرية وقد كان هذا العمل الحتجاجي
الجماعي بمثابة الفعل الجماعي الخير للحركة النسائية المصرية لفترة طويلة قادمة بعد حل التحاد النسائي
والمنظمات الخرى والحزاب عام  .1956وبعد سنتين من ذلك ،أي في  ،1956ت م من ح النسا ء حق
81
القتراع.

h80المرجع السابق.
81 Khater and Nelson, p. 472.
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و في عام  1957أض رب ت درية شفيق مرة أخر ى عن الطع ام معرب ة في ه عن احتجا جها إزاء النظا م الجديد

الذي ق ام بتصف ية التنظيمات الهلية ،ك ما ط الب ت ف ي ذات الوق ت بانسحاب ال قوات السرائيلية من أرا ضى
مصر.
و قالت انجي افلطون في هذا الصدد" ،لقد صعقنا من هذا الموقف الخطير (إضراب درية شفيق) وخصوصا
لنها كانت تتحدث باسم المرأة المصرية – دون أن يفوضها أحد بذلك ،وفي الوقت الذي ل يزال العدو يحتل
أرضنا ...وبعد مشاورات سريعة تمت بيني وبين سيزا نبراوي وجاكلين خوري ،بادرنا مشاركة بكتابة بيان
جعلنا عنوانه :نساء مصر يستنكرن بيان درية شفيق"

82

 .وحتى  1959ظلت بعض الفصائل النسائية تحاول

أن تنشط علي الصعيد السياسي والوطني ،ففي عام  1958حاولت عدد من النساء النشيطات تسجيل جمعية
تح ت الشئون الجتماعي ة ضم ت سيز ا ن براوي ،انجي افلطون ،عزيزة رضوان ،حكمت أ ب و زيد ،نيرة
محمود وأخريات) ولكن تم حظر نشاط الجمعية "لسباب متعلقة بأمن البلد".83
ونست طيع أن نقول انه بينما شهدت هذه الفترة مشا ركة من النساء الم صريا ت في المق اومة إزاء العدوان علي
مصر  -تم فيه تشكي ل اللجن ة النسائية العليا للم قاومة الشعبية برئاس ة سيزا نبراوي -فشهدت أيضا ا رتباكا
و اضح ا ف ي صفوف ال حرك ة النسا ئية المصر ية نتيج ة التناقض ا لت ي شعرن به بين ال قضية ا لوطنية وتبني
ا لحكومة الجديدة لها وبي ن استقلل ح ركتهن ومطا لبتهن بحقوقهن والعجز الذي وا جههن قي ال جم ع بين
الثنين -وهو تناقض (مصطنعا في رأينا) ظل قائما وضاربا في وسط الحركة النسائية حتى يومنا هذا.
و ارتدت ح ركة ا لمرأة المست قلة في هذه الح قب ة إلى مستوى الجمعيات ال خيرية مرة أخرى وا لت ي ينظ م عملها
القانون رقم  49ل سنة  1945والذي استبدل عام  1964بالق انون رقم  32الساري الم فعول حت ى كتابة هذا
البحث والذي يعطي لوزارة الشئون الجتماعية حقوقا رقابية في التشكيل والشراف المالي والتفتيش وإعطاء
التراخيص وطلب حل الجمعيات.
و وفقا ل لسيدة عايدة الجندي ،84ا رتبط ت المنظمات غير ا لحكومية بالدولة م ع سيادة الخطاب الو طن ي بعد
 .1952وكانت الجمعيات التي نشأت في الفترة ما بين  1960-1950ذات طابع خيري في الساس ولم
تسع ي للدعاية لنشا طها .كم ا تضي ف أن بعد الست ينات قام ت الحكومة بإنشا ء العديد من الجمعيات وعينت
موظفيها لدارة هذه الجمعيات .و "شهدت هذه الفترة اختفاء القيم الخلقية وظهور المصالح المادية والفساد
واحتكار الدولة".85
أما بالنسبة للجمعيات النسائية فبلغت نسبة هذه الجمعيات في القاهرة سنة  4.1 1978من مجموع الجمعيات
وبلغ ت نسبة العضا ء الذكور في هذه ال جمعيات النسائية  %91من مجموع العضاء.

86

وقد تشك ل من هذه

الجمعيات اتحاد الهيئات النسوية سنة  1957والذي عنى بمشاكل السرة كما تشكلت لجنة المرأة في التحاد
القليمي للجمعيات بالقاهرة سنة  1970والتي قامت بدور خدمي أثناء حرب أكتوبر .1973
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 ،1993ص172

 82انجي افلطون مذكرات ،دار سعاد الصباح،
 83المرجع السابق ،ص201
 84أحد النساء اللتي اشتركن في الربعينات في مبرة المرأة الجديدة ثم عملت في وزارة الشئون الجتماعية
ثم مع هيئات المم المتحدة لتصبح مسؤولة هيئة اليونيسيف في المنطقة العربية ومستشارة للعديد من الهيئات
التنموية.
 85مقابلة شخصية مع عايدة الجندي،من قبل راجية عمران ،أكتوبر .1998
 86الحركة النسائية العربية.
 87لقاء مع السيدة عزيزه حسين رئيسة لجنة تنظيم السرة  -ديسمبر .1994
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في ال فترة م ا بين  1962و 1972اهتمت الدولة بالجهزة ال شعبية-ا لحكومية الت ي تبنت ب عض الجهود
الجتماعية لمقابلة احتياجات الناث في المدن المصرية وكذلك الريف والمناطق الصحراوية وذلك من خلل
ا لنظم ا لمختلفة ،وت صف س اميه فهمي هذه الجهود باعتباره ا جهود أهلية و حكومي ة مشترك ة ،حيث ي لحظ أن
ا لحكومة لجأ ت ف ي هذه السنوات إ لى منهج جديد فأ س ندت بعض مشروع اتها إل ى جمعيات أهلي ة بم ا تضمنه
ذلك من حضانات وضمان ا جتماعي وتأمينات إض افة إل ى النشطة الخرى ال سر ا لمنتجة ،ومشروع
الرائدات الريفيات ،الخ .التي وان ارتدت ثوب الجمعيات الهلية إل أنها في الصل مشاريع قامت بمبادرة من
الدولة ،أما القط اع الرئي س من هذه المؤ سسا ت الهلية /الحكومية فيتكون من ال جمعيات التي انتشر ت في
محافظات مصر وقراها باسم جمعيات تنمية المجتمع.

88

-1967نقطة تحول
الحركات الجتماعية وموقفها من قضايا المرأة
شكل ت هزيمة  1967نقط ة تحول ل علي مستوى الو ض ع العسكري و السياسي للنظا م فحسب و إنم ا كانت
نقطة انطلق لجملة من التغيرات السياسية والجتماعية على المستوى الشعبي ،فقد بدأت إرهاصات الحركات
ا لطلبية  -كرد فع ل لهزيمة النظام واحتلل الر اضي -

قامت علي أثره أول بالمط الب ة بمحاكمة

ا لمسئ ولين ع ن هزيمة  1967و ثانيا بالمط الب ة بمشارك ة المجتمع في القرار ال سياسي  -وف ي موقفها هذا
س حب ضمن ي للثق ة من النظا م السيا سي الذي أم م نضالها ا لديمقراطي لفترة طويلة و رف ض لتغييب صوتها.
وم ن ناحية أخرى ف ان الهزيمة قد مهدت بما ترت ب عليه ا من إحباط ،مهدت ال رض لبذرة صعود التيار
السلمي والذي لعب نظام السادات في بدايته دورا هاما في دعمه لمواجهة الحركات الطلبية والشعبية على
مستوى الوطن.
ل قد شهدت بداية ال سبعينات صعودا في الح ركة ا لطلبية والت ي كانت أقوي عنا صره ا من فئا ت اليسار
المختلفة ،ورغم أن عددا من قوى هذه الحركة وقياداتها كان من النساء ورغم وجود العديد من الطالبات في
كافة المواقع التنظيمية ،إل أن المطالب النسائية لم تشكل ولو جزء ضئيل من برنامج العمل الطلبي ولم تدرج
قضايا النساء في أي لحظة ضمن القضايا الديمقراطية أو الجتماعية أو السياسية المعلنة في مطالب الحركة
الطلبية في ذلك الوقت .وفي دراسة تاريخية تتناول الحركة الطلبية والسياسات الوطنية ف ي مصر ،89بقلم
أحد قيادات هذه الحركة في السبعينات لم تذكر ولو على سبيل المثال دور العنصر النسائي في هذه الحركات
رغم أن النخراط في الحركة الطلبية كان يستتبع في أغلب الحيان كسرا للصورة النمطية للمرأة حتى في
الط ار الكثر ا ستنارة لفترة ا لست ينات ،فلم تتضمن ا لدراسة تحليل ا جتماعيا لمغزى أن تشا رك النسا ء في
المظاهر ات والعتصام ات وأن تتعرض للسجن والمح اكمات في إطار النضا ل الطلب ي ف ي سبيل المطالب
الديمقراطية والوطنية للحركة آنذاك ..والملفت للنظر أن هذه العناصر النسائية نفسها لم تطرح مطالبا نوعية

خ اص ة بالنسا ء في إطار ح ركتها ..فجاءت وثائق ا لحركة ال طلبية خا لية من أي مطالب برن امجيه تخص

 88ساميه محمد فهمي ،المرأة في التنمية  -دار المعرفة الجامعية -السكندرية 1996
89 Ahmed Abdallah, The Student Movement and National Politics in Egypt, 1923 – 1973, London: Al
Saqi Books, 1985.
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النساء ..بل أن طرح القضايا النسائية ومناقشتها كان يعتبر تضييعا للجهود وتشتيتا لها في تفاصيل سوف تحل
من تلقاء ذاتها في ظل تحقيق المجتمع الشتراكي..
يجدر التنويه ه نا إلى وجود أ صوات منفردة ش ديدة الندرة في هذه الفترة ط رح ت بعض قضا ي ا النسا ء من
منظور نسائي  -نسوي فل يمكن إنكار الدور الرائد الذي لعبته كتابات نوال السعداوي في تلك المرحلة والتي
كانت ت تمحور ف ي الساس حو ل خصو صية قضايا ا لنساء واقتحام تلك ا لمساحا ت من حي اة النسا ء التي جرى
العرف على تو صيفها "بالم ساحات الخ اصة" لتط رح أن هذه المساحا ت ه ي أيضا من الشأن ا لعام وإنه ا تتأثر
بالفكر السائد والسياسات السائدة ..فكانت من رائدات الشتباك مع الفكر الذكوري البوي وكانت تتحدى هذا

ا لفكر وتجلي اته ف ي الواقع وتطر حه للنقاش وا لجدل موضحة ال شكال الت ي يع بر به ا عن نف سه على المستوى
العام والخاص في حياة النساء ..ورغم أن كتابات نوال السعداوي قد شكلت وجدان الكثير من نساء الحركة
الطلبية ولعبت دورا في تبني البعض منهن قضايا المرأة في العقدين التاليين إل أن هؤلء النساء أنفسهن كن
يق اومن فكرة النضال ا لنسو ي في ن فس ا لوق ت الذي ك ن في ه يتأثرن بكتابات نوال السعداوي حر صا على
البرنامج الجتماعي العام وعلى الموقف السياسي "الصحيح" في ذلك الوقت ..كذلك كانت هناك أصوات مثل
أمينة ا لسعيد تكتب في ذلك الوق ت في جريدة حواء ( 18نوفمبر  )1972تهاجم ظاهرة الحجاب ومغزاه
للمرأة ،إل أن قلة هذه الصوات وغياب التنظيمات النسائية المستقلة والقوية التي كان يمكن أن تعبئ النساء
من حولها قد جعل مهمتها تقتصر على التنوير المحدود لبعض عناصر المثقفين والجيال الجديدة من الطلب.
رغم أن مرفت حاتم تؤرخ لبداية صعود التيار السلمي أو إرهاصات دوره السياسي بعد هزيمة  67إل أن
ص عود التيار السلمي جا ء مع أفو ل وهج ال حركة ا لطلبي ة بعد حرب أكتوبر  1973الت ي ارتبط ت في
الساس بالق ضية ال وطنية والديمقراطية .وقد ا رتبط نجاح ال جماع ة السلمية ف ي تحوي ل نفسه ا م ن اسر
جامعية صغيرة تتناول الدراسات الثقافية والدينية ،ارتبط بدعم نظام السادات لهم في محاولة لضرب التجمعات
ا لطلبي ة الماركسية والنا صرية إل أن قدرة الح رك ة السلمية – خا ص ة م ع

ص عود الزم ة القتصادية -

على تقديم خدمات لعضويتها وسائر الطلب،خاصة الطالبات (الزي المدعوم  -وسائل المواصلت الخاصة
بالبنات) ساهم في إبراز الجماعة كقوة بارزة في الوسط الجامعي .وقد كان تركيز المنظمات السلمية متساو
بين التركيز على مظهر الفتاة وعن دورها في الحياة وعملها واشتراكها في الحياة العامة .وقد كانت استجابة
ا لحركة ال سلمية لعدد من المطال ب الملحة لبنات ال جامعة و طلبه ا بشكل عام يف سر الج اذبية الشديدة لهذه
ا لتجمعات ،ب ل أن حت ى دعوة السلميين لعودة المرأة إلى المنزل جاءت متواكبة مع بدايات الزمة
القتصادية وصعوبات ظرو ف العمل ومؤشرات انتشار لبطالة فكان خ طابه م يتضمن ت لقيا وا ضح ا بين
الجندة النسائية ال سلمية وبين الستجابة للظروف ا لقتصادية وتزاحم ا لنساء الرج ال ف ي س وق العمل
المحدود.
ف ي نفس ال فترة ومع إره اصات الردة عن المكا س ب الجتماعي ة والسي اسية لثورة يوليو وارت فاع أصوات
الحركة السلمية تخاطب النساء بما يجوز ول يجوز عمله بدأت قيادات الربعينات النسائية في التعبير عن
قل قه ا من بوادر هذه الردة ،فالثو رة لم تخذلها ف ق ط فيما ناضل ت من ا جله من مكا سب وحقوق ،و لم تؤم م حقها
الديمقراطي في التنظيم فحسب ،ولم تتسبب في هزيمة  67فحسب بل أن إحساسا بدأ ينتاب مجموعات متناثرة
م ن النسا ء بأنه ن خرج ن من ر ومانسية النضالت إلى و ض ع أكثر تجردا من أي حقو ق سواء كان ذلك على
ا لمستوى الخاص أو الع ام ،فبالرغ م م ن النصوص ا لرسمية وخا ص ة تلك المتعلقة با لدس تور والت ي تنص على
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المساواة بين كافة المواطنين ،وعلى الرغم من أن المرأة قد شاركت في النضالت السياسية الخاصة بالدفاع
ع ن است قلل الوطن وبناؤ ه وتنحت لفتر ات طويلة عن حق وقها الخا صة بهدف إعلء الشأن العام على الشأن
الخاص إل أن الممارسات العملية على المستويين العام والخاص ظلت دائما بعيدة عن المقولت النظرية.
ول نكون مبا لغين إذا قلن ا أن بعضا من مشكلت الح ركة ا لنسا ئية المعاص رة أنها جا ءت كردة فعل لل صعود
السلمي وان كان ردة فعل ناقصة فعلى حين كان السلميون يطرحون مشروعا قوميا متكامل  -حتى وان
لم تكن ملمحه واضحة التفاصيل إل أن التجمعات النسائية قد بلورت مواقف من تلك القضايا التي رأت فيها
مساس بما حصلت عليه من مكاسب.
صحيح أن الح ركة ال سلمية لم تمتلك إ لى هذا اليوم برنامج ا متماسكا تف صي ليا لصو رة المجتمع الذي يرمون
إليه ،فيما يتجاوز شعارا فضفاضا حول السلم هو الحل إل أنهم نجحوا  -حتى وان بشكل متناثر  -أن يكون
له م قول ف ي كافة الموضوعات ،أن يصوغوا خط اب ا لكل الفئات فلم يتجاهلو ا طرف ا اجتماعي ا تحت دعوى أن
دوره لحق – وان كان ذلك في إطار تقنين الفوارق والدوار الطبقية والجنسية والدينية المختلفة.
و في هذا الشأن تقول تلهامي لقد انشغلت الحركة السلمية بمشاكل المجتمع ككل في حين ركزت الصوات
النسائية التي بدأت ترفع صوتها في بداية السبعينات تجاه القضايا النسائية فقط ولم تبدي اهتماما كافيا بالوضع
القتصا دي ف ي حي ن اعتبر ال سلميون أن تردي الو ض ع القتصا دي سوف يؤدي بالضرورة إلى تدهور
أخلقي .وفي حين كان موقف هذه الصوات النسائية ل يتجاوز كونه نقديا لمعدل إنجاز الحكومة في إصلح
تشر يعي يؤثر إيج ابيا على حي اة النسا ء كان السلميون ينتقدون الحكوم ة برمتها ب ل وفي أحيان يطالبون
بتغييرها ..كذلك ففي حين كانت التيارات السلمية على درجة عالية من التنظيم سواء الجناح المتطرف أو

المعتدل منها ،كانت إرهاصات التجمعات النسائية غير منتظمة وتعتمد في خطابها الدفاعي على ما هو ممكن
بدل مما يجب أن يكون ..أما السلميون فكانوا محترفين في التحريض وجر الخطوط الواضحة ما بينهم وما
بين النظام السائد.
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وقد تزامنت هذه ا لفترة أيضا مع ظهور عدد من التكوينات ال سياسية ال شرعية عرف ت بداية باسم المنابر

وسرعان ما تحولت إلى أحزاب اليمين والوسط واليسار .ورغم وجود مكاتب نسائية في كل من هذه الحزاب
إل أن العم ل النسا ئي في هذه الحزاب ك ان يقتصر على ترويج برامج ا لمنبر أو الح زب بين أوسا ط النساء
على أر ضي ة من الخدما ت التي تناولت المور ال صحية وم ح و المية ومرة أخرى دون التعرض إلى قضا يا
الفضاء الخاص ،وكادت هذه الحزا ب تتفق على المضمون الخج ول لبرنامجها ا لنسائي والذي لم يتجاوز
مطالب الحياة ا لعامة ولم تتجا وز خصو صيته النسا ئية بعض المطال ب المرتبطة بحقوق المرأة العاملة فيما

يتعلق بوظيفتها النج ابية ..وظ ل هناك موق ف راف ض للتعام ل مع ق ضاي ا النسا ء باعتبارها قضا يا ذات

خصوصية نوعية وظل هناك رفض لتخصيص قضايا نسائية ل يعاني منها الرجال فكان إرضاء الرجال ،إما
ف ي المجتمع بشكل ع ام ،أو في ا لشك ل التنظيمي أو الجمهور ا لمستهدف مبررا لتج اهل المطالب ا لنوعية

ل لنساء ..وكان ذلك يتم إما بدون تنظير له (منابر الو س ط واليمين) أو بتنظي ر له على أس اس من أولويات
وتراتبية المشكلت والقضايا (منبر اليسار).

90Ghada Hashem Talhami, The Mobilization of Muslim Women in Egypt, University Press of
Florida, 1996.
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الوضع الدولي وتأثيره علي الحركة النسائية وخطاب الدولة
عل ى المستوى ا لدولي تصاعدت ال حرك ة النسوية حو الي منتصف ال سبعينات وو ص ل ص وتها إلى دوائر أكثر
اتساع ا وأصبح ل ه ا تأثيرها على الجندة ال سياسية ف ي بلدها ول يقتصر ذلك على بلد العالم الول ( أمريكا
ا لشمالية وأو روبا) وإنما بدأت بوادره أي ضا في أم ريك ا اللتينية وبلد آسيا والعالم الثالث بو ج ه عام حيث
تزامن ت إلى ح د كبير فتر ات الس تقلل مع فترة النجازات ا لت ي تلته ث م سقوط الوه ام عن إمك انية تح قيق

ا لمكاس ب في غي اب المؤسسا ت المدنية المستقلة ..ومع تطور ال وعي العام بان المجتمعات ل يمكن أن تتقدم
بدون ا س تثمار لكامل ط اقاتها البشر ية رجال ونسا ء ،وم ع تنامي حركات ح قوق النسان شهدت مرحلة
ا لسب عينات بداية طرح لموضوع المرأة بط ريق ة أكثر إلح اح ا من أ ي وق ت مضى كما كثرت الح اديث حول
إدرا ج المرأة ف ي برامج ا لتنمية ومن أ ج ل ذلك كان لبد من الهتما م عن قرب بالق ضاي ا التي ت عرقل انخراط

ا لمرأة ف ي كافة مجالت الحياة ومشا ركتها بطري ق ة فعالة ف ي ص نع المستقبل ..ص حيح أن بروز قضية المرأة
على الجندة ا لدولية والم حلية جاء مرة أخرى ا ستجابة لحتياج ات تنموية ولكن عشرون س نه من محاولت
التنمية كانت قد أبرزت بكثير من الوضوح أنه ل يمكن تعبئة الفئات المختلفة من المجتمع في غياب مشاركة
هذه الفئات في وضع برامجها واختيار أسلوب عملها ودفاعها عن حقوقها السياسية والمدنية جنبا إلى جنب مع

ح قوقه ا القتصادية والجتماعية ..ل ق د تواكب هذا ال وع ي م ع تشكيل دوائر وإدارا ت متخصص ة في ق ضايا

ا لمرأة ولس يما ف ي هيئات المم المتحدة الت ي أعلنت عام  1975عاما ل لمرأة وعق د المؤتمر الدولي الول
للمرأة في المكسيك في نفس العام وتجدر الشارة هنا إلى انه كانت هناك دولتان عربيتان هما مصر وتونس
من بين الدول السبع التي تقدمت إلى المم المتحدة بمشروع قرار يرمي إلى تخصيص سنه كاملة تسلط فيها
الضواء على القضايا النسائية.
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وما من شك أن هذا الهتمام الدولي بقضايا المرأة قد أثر بدرجة كبيرة في

بعض الدوائر النسائية في مصر ..وهذا ما سوف نراه لحقا من هذا البحث.

وق د شهدت فترة السبعينات عددا م ن المكاس ب الرس مية ،فف ي سبتمبر  1970اصدر ال سادات قر ارا بتشكيل
سكرتارية للمرأة داخل التحاد الشتراكي العربي برئاسة سعاد أبو السعود كما تم تشجيع النساء على الترشيح
للمجال س المحلية وتم انتخاب جيهان ال سا دات رئيسة المجلس الم حلي في المنوفية في أكتوبر  1975إ ضافة
إلى  30امرأة أخري نج ح ن ف ي تسع محافظات .كذلك تم ت عيين عائشة ر اتب وزير ة للشئون الجتماعية
ونج ح ت ف ي نفس الع ام تسع نسا ء من ا لحصول على مق اعد في البرلمان .وقد ك ان ت معركة قانون الحوال
الشخ صية في عام  1978كبرى معال م السب عينات فيما يتعلق بالعم ل النسا ئي ،كم ا أنه ا كان ت انعكاسا
لشك اليات ه ف ي ذات الوقت .فلم تست طع قوى نسائية أو سياسية و احدة أن تتخذ موق فا متكامل من مشروع
القانون الذي ارتبط باسم جيهان السادات وخرج غير دستوريا في إجراءاته ..وكان الموقفان المطروحان على
ا لسا حة هم ا تأييد التغيير لما ف ي ه مصا لح النساء وتجاوز ال جانب الجرائي وا لذي اعتمد عل ى السلطات
الستثنائية لرئيس الدولة (ص  ، )86حيث مرر ال قانون رقم  44في  20يونيو  1979ف ي غيبة البرلمان
الذي ك ان في أجا زت ه الصي فية أو مهاجمة القانون جملة وتف صي ل سواء عل ى أساس إ سلمي أو على أ ساس
رفض ال صل حيات الستثنائية لرئيس ا لجمهورية (ص  ، )33 ،114وكان ت السا حة غائب ا منها ط رح يجمع
بين رفض لسلطات الستثنائية لرئيس الدولة وبين المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في القانون الجديد ،وقد

سقط القانون حين رفض أحد القضاة الحكم به فرفع المر إلى المحكمة الدستورية العليا التي حكمت في 4
 91ناديه حجاب :المرأة العربية ،دعوة للتغيير ،رياض الريس للكتب والنشر ،لندن ،المملكة المتحدة.1988 ،
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مايو  1985بعدم دستورية القانون لنه لم يمر بالجراءات اللزمة لبرام القوانين والتي تنص عليها المادة
 147م ن دستور  ، 1971وحيث أن القانون لم يتناول أمرا طارئا ف ان اس تخدام رئيس ال جمهوري ة لسلطاته
الستثنائية لم يكن دستوريا .وقد أكدت الم حكمة إلى أن اعترا ضها ل يتناول مضمون ال قانون وإنم ا السلوب
الذي ابرم به.
وقد أبدت مجموعات من النساء المصريات اعتراضهن على رفض القانون رقم  44وشكلن لجنة عرفت باسم
لجنة الدفاع عن السرة والمرأة (نلحظ إدراج "السرة" في عنوان اللجنة تفاديا للحتجاج العام ضد المطالبة
بحقوق الم رأة وهو تح ف ظ سو ف تحمله المنظمات النسائية ل سن وات طويلة معه ا في خ طابها وبرنامجها

ا لنسائي) ..و لم تكن المق اومة قوية ولم تتجاو ز بعض الحتجاج ات التي خا طبت البرلمان ول م يكن هناك
مجهودا واضحا من أجل المطالبة بقانون جديد.
صحيح أن عقد السبعينات قد انتهى بقانون هزيل للحوال الشخصية لم يحمل بصمات التعبئة النسائية بقدر ما
حم ل ملمح التوازنات ال سياسية المفرو ضة لشراء رضاء القو ى السلمية ،و لك ن نهاي ة العقد وبداية العقد

ا لجديد كان ت أيضا تحمل بشائر ولدة ،وان متعثرة ،ل وع ي نسا ئي جديد ا ستند إلى فر ز لم ا هو قائم وقراءة
فيم ا س بق وبح ث ع ن أصحاب ا لهموم المشتركة حو ل قضية المرأة و س وف يتميز هذا البحث بخ روج ه عن
الدوائر التقليدية التي خرجت منها المنظمات النسائية في العقود السابقة.
و م ن ناحية أ خري ،فكان للمسع ى الحكوم ي ف ي الرتباط بالساحة ا لدولية أثرا علي الو ضع الداخل ي ففتح
المجال –علي كافة المستويات -لمزبد من التفاعل مع الحركة الحقوقية التي اتسمت بها السبعينات في العالم
والتي تم تقنينها داخل هيئات المم المتحدة.
إجمال إذا فان السبعينات لم تشهد تحركات نسائية تذكر ول محاولت حقيقية لعادة تشكيل مجموعات تدافع
عن حقوق ا لمرأة أو تتوج ه بخدماته ا وأنشطته ا نحو قط اع النسا ء الله م إل بعض ال جمعيات التقليدية التي
اتسمت بصفة عامة بطابع أقرب إلى العمل الخيري أو مجموعات تنتمي إلى الحزب الرسمي لدولة أي التحاد
الشتراكي أو إلى أحزاب سرية أو شيه سرية تبنت في معظمها فكرة مفادها أن حصول المرأة على حقوقها
س وف يتحق ق حينم ا يت م حل مشاكل الم جتمع أو اعتبرت أن نضال المرأة جز ء من نضا ل مقدس م ن أجل
مساندة ال رج ل ف ي إعلء كلم ة السلم .وبصف ة عام ة لم تظه ر حتى هذه الل حظة الحا ج ة الملحة إ لى تشكيل
منظمات تعني أساسا بقضية المرأة من منظور سياسي بمعنى الدفاع عن حقوقها أو البحث في أسباب معاناتها
بشك ل نوع ي ب ل ظل ا لم ر في إط ار اعتبار هذه المسأ لة قضي ة هامشي ة تعنى به ا إما أ وسا ط مرفهة تق ضي
بعضا من وقتها في محاولة لتبرير وجودها الجتماعي من خلل أدائها لبعض الواجبات الخيرية أو في دوائر
معنية بالنضال السياسي العام بما يتضمنه ذلك من إعطاء أولوية للمطالب العامة على حساب المطالب الخاصة
با لمرأة ودون إدراك للبعد " السياسي" الذي تحمله هذه الق ضي ة أو غيره ا من القضا يا الم رتبطة بتغي ير أوضاع
المجتمع.
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الثمانينات
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موقف الدولة من المرأة  -ما بين المناخ الدولي والضغوط الداخلية
و اصلت هيئا ت المم المتحدة في الثمانينات طرح موضوع المرأ ة باعتباره أولوية على جد ول أعمالها .ففي
منتصف عام  1980عقد بمدينة كوبنهاجن منتدى منتصف عقد المرأة  ،Mid Decade Forumإل أن
مؤتمر نيروبي المنعقد في عام  1985هو الذي شكل دفعة هائلة في اتجاه تبني أكثر اتساعا وفي نفس الوقت
أكثر شمول وعمقا لقضايا المرأة .كما أصدر هذا لمؤتمر تقريرا خاصا عن أوضاع المرأةفي مختلف أنحاء
العالم .وال جدير با لذكر أن تق ري ر منطقة غرب آ س يا الذي أص درته منظمة ال سكوا  -بنا ءا على ما جاء
بالتقارير الوطنية الصادرة عن  13حكومة عربية  -من ضمنها مصر  -تمثل القطار العربية الواقعة في
هذه المنطقة - 93قد تميز عن التقارير الخاصة بباقي مناطق العالم بالتأكيد على أمرين:

 .Iأهمية الرتكاز على تراث الحضارة العربية السلمية وعلى القيم الدينية والروحية للمنطقة.
 .IIتخصيص قسم كامل لبحث أمور السرة.
ويعكس هذا الموقف منظور الدولة الخاص من المرأة  -الخذ في التنامي خاصة في أواخر السبعينات ،إل
وه و وضع المرأة و حقوقه ا رهينة المؤ س سة الدينية و السرة اللذان و ضعوا كح د فاص ل بين النساء
و المؤسسا ت المدنية في ا لمجتمع .وم ن زاوية أخ ري كان هذا اس تمرار لتكريس الطار التقليدي للدوار
الجتماعية للمرأة.
وبهذا الصدد ،عندما نعود إلى تصنيف أنشطة الجمعيات المسجلة في مصر حتى يومنا هذا تحت مظلة وزارة
ا لشئون الجتماعية ( وه ي الت ي تمثل حتى الن الغلبي ة العظم ى م ن المنظمات غير ال حكومية) ،نجد أنها ل
تتضمن أنشطة مصنفة "نسائية" أو "امرأة" ،بل أن المجالت الثلثة عشر التي تعترف بها الشئون الجتماعية
هي :رعاية أمومة وطفولة ،رعاية أسرة ،مساعدات اجتماعية ،رعاية شيخوخة ،رعاية فئات خاصة ومعوقين،
خدما ت ثقافية وع لمية و دينية ،تنمية مجتمعات محلي ة ،إدارة عام ة وتنظي م ،رعاي ة مسجونين ،تنظي م أسرة،
صداقة بين الشعوب ،أصحاب المعاشات ،نشاط أدبي .وهكذا يتضح أنه  -على القل في الذهنية الرسمية -
يجب أن يندرج نشاط المرأة في ارتباطه بالدوار الجتماعية التقليدية المنوطة بها.
في نفس الوقت ،لم تحظى المنظمات الهلية في مصر في هذه المرحلة بالقدر الكافي من حرية الحركة مما
يكفل لها إمكانية القيام بدور "الفاعل الجتماعي" القادر على المشاركة والتأثير في عملية التغيير.
كذلك اتسمت المواقف الرسمية تجاه قضايا المرأة بالتذبذب الشديد في محاولة للتوفيق بين اتجاهين متناقضين،
أ ي المد السلم ي في ا لداخل والمناخ الدول ي الذي أصبح يشجع بلور ة وتطوير المطال ب المتعلقة بالمرأة.
ومن أمثلة ذلك التأرجح ،التراجع عن التعديلت التي أدخلت على قانون الحوال الشخصية في عام ،1979
ث م صدو ر قانون جديد ف ي نف س وق ت انعقاد مؤتم ر نيروبي "فعلق ا لساخرون أن ال حكوم ة المصرية لجأت
 92ل يمكن تقسيم ا لعقود التاريخي ة بطريقة ف اص لة ،كم ا أن ك ل عق د جديد هو امتداد لتر اكمات وخبرات
وإنجازات العقود ال سابقة .إل أن ه لدواعي ا لمستجدات و التغييرات على المستويين المحلي والدولي ،وكذلك
لسباب عملية رأينا فصل المرحلة المقبلة إلى عقد الثمانينات وعقد التسعينات الذي يوشك على النتهاء.
 93تضم منطقة السكوا حاليا  12دولة عربية ،إل أنه في عام  1985كان هناك اليمن الديمقراطية وجمهورية
اليمن الشعبية اللتان اتحدتا فيما بعد.
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عمدا إلى اتخاذ هذه الخطوة لتبدو "عصرية" في نظر الغرب خلل المؤتمر".94

حركة "المجتمع المدني" وقضية المرأة
الحزاب السياسية والنقابات
استمرت الحزاب الرسمية وشبه الرسمية  -التي بدأت تبرز في السبعينيات  -في اعتبار
قضية المرأة مسألة هامشية ل تتطلب تدخل خاصا رغم إنشائها لمانات للمرأة تمشيا مع
التقاليد الحزبية في مصر .والملفت للنظر أن التشكيلت النسائية المرتبطة بأحزاب مثل
حزب التجمع ،والحزب العربي الناصري ،وحزب العمل  -على تباين اتجاهات تلك
الحزاب  -قد وضعت على رأس قائمة أولوياتها إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ،كما
ارتبطت أهدافها في الساس بالحقوق السياسية للمرأة .95وقد مارست بعض الحزاب
السياسية أنشطة نسائية متفرقة ومشتتة من خلل مكاتبها النسائية ،مثل تعليم التطريز
والتفصيل وتنظيم المعارض ،كما تشير المنظمات المذكورة أعله إلى قيامها بأنشطة محو
المية التي توقفت في بعض الحيان لعدم نجاحها .وهكذا ظلت أهدافها وأنشطتها  -كما
هو الحال بالنسبة للسبعينيات  -مرتبطة بأهداف الحزاب التي تنتمي إليها وبنظرة هذه
الحزاب إلى المسألة النسائية .ورغم أن بعض الجنحة النسائية في الحزاب  -مثل
اتحاد المرأة التقدمي بحزب التجمع  -ذكرت حقوق المرأة في العمل والزواج ،الخ ..إل
أن طرحها ظل يتناول الموضوع في إطار الدوار التقليدية وفي إطار تحديد دور ومكانة
المرأة في علقتها بالسرة.
هذا وينخفض عدد النساء المشا ركات في الهيئات ا لعليا للحزا ب السي اسية بطريق ة ملفت ة للنظر وكذلك الحال

بالنسبة للجان النقابية المختلفة .96أما فيما تعلق بتناول النقابات لقضية المرأة ،فإنه ل يختلف كثيرا عن تناول
الحزاب ا لسياسية .ولك ن ينبغي هنا الشارة إل ى تكوين لجنة المر أة في اتحاد الم حاميين العر ب الت ي لعبت
دورا نشيطا أثنا ء معركة قانون الحوال الشخ صي ة ف ي منتصف الثمانينات وه ي المعرك ة الت ي سنتعرض
لبعض تف اص يلها فيم ا بعد .كذلك فإن نقابة ال صحفيين قد أو لت اهتماما و احتراما خ اصا لحدى عضو اتها
البارز ات ،وهي ال صحفية أمين ة شفي ق ،إل أن المسألة ظل ت مقتصرة عل ى أدوار فردية محدودة ال فاعلي ة فيما
يتعلق بقضية المرأة.

الرأة ف الطاب الدين:
وعل ى صعيد آ خر ،تناول الدعاة والمفك رين "ال سلميين" في ال سبعين يات وبداية الثمانينات مسأ لة المرأة من
منظور تعظيم أدوا ره ا السرية و المنزلي ة ودفعها للعودة إلى المنزل وترك مجال ا لعمل .وق د بررت بعض
الصوات مطالبها هذه بأن المرأة قد خلقت لرعاية الرجال المنهكين من العمل وتوفير الراحة والمحبة والدعم
لهم ،97و ه ي مهمة تستوجب تف رغا كامل.

كم ا يدفع هذا الخطاب ا لنساء إلى الحتشا م من خلل ارتداء

الحجاب .وقد أدت هذه الدعوة إلى تحجب أعداد متنامية من النساء المصريات خاصة من الطبقة الوسطى بل
 94نادية حجاب ،المرأة العربية دعوة إلى التغيير ،رياض الريس للكتب والنشر ،لندن ،المملكة المتحدة،
.1988
 95الحركة النسائية العربية.
 96المرجع السابق.
97 Mervat Hatem, “Secularist and Islamist Discourses on Modernity in Egypt in the Evolution of the
Postcolonial Nation-State,” in Islam, Gender, and Social Change, edited by Yvonne Yazbeck Haddad
and John L. Esposito, Oxford University Press, New York, 1998.
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إلى احتجابهن عن المجالت العامة.
وقد ساهم في تعميق وتوطيد هذا التجاه بعض الوجوه النسائية من أمثال زينب الغزالي وصافيناز كاظم وفي
مرحلة لحقة هبة رؤوف .إل أنه ينبغي الشارة إلى أن الخطاب الذي تنتجه هؤلء النساء يختلف إلى حد ما
عن الخطاب "السلمي" للرجال حيث يتضمن إعلء لشأن عمل المرأة ولدوارها الجتماعية الخرى .98فل
تر ى كاتبة مثل صافيناز كا ظم تناق ضا بين حياة المرأة العامة والخ اصة ،كم ا وقد مار ست زينب الغزال هذه
الفكرة بانفصالها عن زوج حاول التدخل في نضالها السياسي .99ورغم ذلك ،لم تتخل هذه الصوات في أي
وقت من الوقات عن التأكيد على أدوار المرأة التقليدية.
كما بدأت تتشكل في الثمانينات مجموعات نسائية تلتقي في بعض المساجد (مثل جامع مصطفى محمود) ،أو
في البيوت بهدف تعليم القادمات الجدد طريقة ارتداء ال زي السلمي ،وكذلك تعريفه ن بالسلوكيا ت السليمة
ل لمرأة المسلمة .100وقد لعبت بعض الفنانات المشهور ات دورا نشيطا بهذا ا لصدد بعد العلن الرسم ي عن
"التوبة" والتخلي عن التبرج ،فقمن بعقد حلقات في بعض البيوت للترويج لهذه الفكار مما كان له أثرا واسعا
وسط جمهور النساء خاصة من الطبقة الوسطى.

الحركة النسائية ومنظماتها  -بوادر جديدة

ف ي بداية الثمانينات ،نشهد نوع من العودة من قب ل بع ض النسا ء المصريات إلى الهتمام بق ضايا المرأة،
باعتبارها ق ضاي ا قائمة بحد ذاتها .ورغ م أن الوق ت قد ط ال بين نضالت التحاد ا لنسا ئي ومطالب ه الموجهة
بطري قة مباشرة إ لى التعام ل مع قضا يا المرأة و النسا ء باعتبارها ذات خ صوصية وتتطلب تدخل من نوع
خ اص ،101وتنح ي النسا ء المصر يات لعدة عقود ع ن طرح همومهن وكان إخفاق المشروع ال قومي وال وطني
عن اليفاء بمتطلبا ت النساء ا لمصر يات قد أدى بل شك إلى محاو لة لديهن ف ي إعادة البح ث عن ا لتاريخ
ا لمفقود وفي تطو ر الوعي بأن هناك ق ضية (أو ق ضايا) يمكن أن تندرج تح ت مسمى خا ص ،قائم بح د ذاته
ويحتاج إلى إيجاد ال حلول الملئمة في إط ار مجتم ع ينح و أكث ر فأكث ر منحى إنكار وجود ا لمرأة كعضو ك امل
الهلية قادر على المشاركة في بناء المجتمع على قدم وساق مع غيره من البشر.
و شهدت هذه المر حلة بداية تشكيل بعض المجموعا ت الت ي تنظ ر من منظور خاص إل ى المسأ لة النسائية.
ونذك ر منها عل ى سبيل ا لتخصي ص منظمة تضا من المرأة ا لعربية التي تأ سست عام  1982ع ق ب مؤتمر
كوبنهاجن ،والتي قادتها نوال السعداوي واستطاعت أن تستقطب حولها مجموعة من النساء المؤمنات بالطرح
النسوي لمسألة المرأة .كذلك تشكلت في نفس الفترة مجموعات أخرى لم تكن قد اتخذت بعد الشكل القانوني

98 Margot Badran, “Gender Activism: Feminists and Islamists in Egypt,” in Valentine M. Moghadam
(ed), Identity Politics and Women: Cultural Reassertions and Feminisms in International Perspective.
Boulder: Westview Press, 1994.
99 Margot Badran, “Competing Agenda: Feminists, Islam and the State in Nineteenth and Twentieth
Century Egypt,” in Deniz Kandiyoti (ed.), Women, Islam and the State. London: Macmillan, 1991.
100 Hala Shukrallah, “Organizational/Religious Situation of Women in Egypt,” background paper
presented to UNICEF, 1994.
 101سعد الدين إبراهيم ،المرأة في الحياة العامة المصرية ،تحرير عبد المجيد صفوت ونجاح إبراهيم ،مركز
ابن خ لدون للدراسات ا لنمائية .جا ء ف ي البحث (ص  )25أن من ب ين الشعار ات الت ي رفعتها المجموعات
النسائية في افتتاح أول برلمان لمصر بعد الستقلل في عام " :1924نطلب المساواة بين الجنسين في التعليم"،

"علموا بناتكم ،احترموا حقوق نسائكم ،المرأة مقياس رقي المة"" ،ل لتعدد الزوجات بل قيود" ،الخ..
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ا لرس مي ،ومنه ا مجموعة المرأة الجديدة

102

ومجموع ة بنت الرض.

وتصن ف بعض الكتابات

103

هذه

التشكيلت عل ى أنها تنتمي إلى الشرائح العلي ا من ال طبقة المتوسطة .وقد يكون ذلك صحيحا إلى حد ما من
حيث التوصيف الشكلي للصل الطبقي ،إل أن النساء اللتي اندرجن في هذه المجموعات قد انطلقن من مواقع

فكرية و اجتماعية مختلف ة عن تلك الت ي حركت التجمعا ت النسائية في مرا ح ل سابقة .ف ق د انطلقت مؤ سسات
تلك المجموع ات م ن ارتباط مسبق بحرك ات ديمقراطي ة عام ة تشكلت م ن عناصر ذات أ صول ا جتماعية
مختل فة .وكان هناك منذ بداية نشاطها طرحا يبتعد عن مفهو م العمل ال خيري ،بل من رفض هذا النمط من
ا لعمل .كما طر حت ال قضي ة من منظور " نسوي" له بعد اجتماع ي يتميز با لوع ي بأهمي ة التعرف والتصدي
لمشاكل النساء بصفة عامة والفقيرات والمهمشا ت بصفة خ اصة .فنقر أ على سبيل المثال ف ي أحد إصدارات
منظم ة تضامن المرأة العربية

104

" تتمثل تقدمية الدعوة لح ركة نسائية عربي ة س ياسية أنه ا دعوة تفترضها

ا لديمقراطية ال حقيقية وت فترضها ال قومي ة العربية الح قيقية وت فترضه ا الشتراكية ال حقيقية لنه ا حرك ة تمثل
نصف المجتمع ،وتمث ل أشد أنواع ا لقهر الغ امض والظ اه ر وه و قه ر النسا ن للنسا ن أو قهر ال رجل للمرأة
وه ي تمثل أيضا القه ر الطبقي وال فئوي والمهن ي بحك م أن الغلبية ال سا حقة م ن النسا ء ف ي بلدنا فلحات أو
عاملت كادحات فقيرات…".

إل أن هذه المجموعات قد عملت في بداياتها بطريقة استطلعية متسمة بعدم وضوح الرؤية سواء من حيث
السلوب أوالهدف .فعملت منظمة تضامن المرأة العربية أساسا في دوائر المثقفين المقتنعين بأحقية المرأة في

خوض النضا ل م ن أجل ح قوقها .وب الرغ م م ن أن منظمة تضا من ا لمرأة العربي ة تصد ت إلى مجموع ة من
المسائل المتعلقة بالمرأة بشكل جريء سواء من خلل الندوات والمؤتمرات التي نظمتها أو من خلل مجلتها
"نون"  ،إل أنها عجز ت ع ن لعب دور تجاه المنظمات الخر ى أو التأثير ال وس ع في الم جتمع نتيجة لسلوبها
"البوي"  ،مما أدى إلى نفور ا لبع ض أو التعام ل مع طرح هذه ا لمجموع ة باعتباره شك ل من أشكال ال رفاهية
ا لفكرية .إل أن ه ينبغي العتراف بأن نشا ط تضامن الم رأة العربية أث ر داخلي ا في ط رح قضية ت نظي م النساء
عل ي الساحة بقوة مرة أخ ري كم ا أثر خا رجيا بطرح هذه ال قضي ة علي المستوي الدولي.

وقد و وجهت

الرابطة بهجوم واسع من تشكيلت نسائية أخرى بسبب تلقيها دعم مالي من إحدى المؤسسات الجنبية لتمويل
ع قد مؤتم ر في عام  1985دون العلن عن ذ لك مسبقا .وتجدر أهمية الشارة إلى هذا ال حدث ف ي أنه
تزام ن مع حدوث جدل وا سع حو ل التمويل ال جنبي و الغرض من ورائه وآثا ره السلبية ،الخ ..وم ن جهة
أخرى ،انتهى المر بالنسبة لمنظمة تضامن المرأة العربية في عام  1991بتوجيه اتهامات رسمية لها اتخذت
شك ل المسا ئلة في أمو ر مالي ة ،وه و م ا يخف ي ف ي طي ا ته عدم ال قدرة على قبول مواجهة مباشرة لمور ظلت
طيلة س نوات من الموضوع ات المسك وت عنها ،خ اص ة ف ي ظ ل تصاعد المد الصولي ومحا ولة التوافق
ا لرس مي م ع هذا التجاه الذي ينبئ بالخ طر .هذا بالض افة إلى ت بن ي منظمة تضا من ا لمرأة العربي ة ف ي نفس
هذه ال فترة لمواقف مختل ف ة عن ا لموقف الر س مي فيما تعلق بموضوع حرب ا لخليج .و انتهى الم ر بصدور
قرار من المحكمة بالغلق وتسليم المقر إلى منظمة إسلمية.
أما المجموعات النسائية غير الرسمية الخرى،مثل مجموعة المرأة الجديدة وبنت الرض والتي تنبع نشأتها
 102تبنت المجموعة هذا السم محاولة منها الي إبراز الستمرارية و التواصل -بعد انقطاع طويل -مع
الحركة النسائية القديمة.
103 Moheb Zaki, Civil Society and Democratization in Egypt, Cairo: Konrad Adenauer Stiftung and
the Ibn Khaldoun Center, 1995.
 104رفع الحجاب عن العقل ،تضامن المرأة العربية ،القاهرة.1989 ،
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من ارتباط عضواتها بالحركة الطلبية في فترة السبعينات ،فقد ظلت تحاول بلورة رؤية لتحركها الهادف إلى
ا لتوجه ال قصد ي نحو قضا يا المرأ ة بصف ة عامة والفئا ت المهمشة والف قيرة من ا لنسا ء بصفة خ اصة .وهكذا
اندرجت بعض "عضوات" هذه المجموعات في أنشطة خدمية مثل فصول محو المية ،ربما لللتحام بجمهور
أوسع ،ولكن ربما أيضا للتعرف عن قرب على مشاكل الفئات المحرومة من النساء .إل أن النشطة الساسية
ا لتي تميزت به ا بداية الثمانينات بالنسبة للمجموعات " النسوية" القليلة الموجودة على ا لسا حة المصرية هي
البحث في التاريخ الحركة النسائية ،وتنظيم حلقات نقاش محدودة العدد حول بعض الكتابات النسائية ،وإصدار
مجلت تتناول موضوعات حو ل تاريخ ال حركة ا لنسائية ف ي مصر ،كم ا تتناول قضاي ا متعلقة بظروف حياة
العاملت والفلحات ،هذا بالضافة إلى الدفاع عن الحقوق المكتسبة والمطالبة بمزيد من الحقوق .وهكذا نقرأ
ف ي افتتاحية أ حد أعداد نشرة المرأة الجديدة

105

" أن العمل باعتباره أ حد الحق وق النسا نية والجتماعية ا لتي

يج ب أن تتمتع بها المرأة ك إنسان ،ه و أحد أشكال تحرر المرأة وت حقي ق ذاتها ،وه و م ا يمث ل الدافع ال حقيقي
لتكون عنصرا منتجا وفعال في المجتمع ،وأي حديث عن تطور المجتمع وتقدمه الحقيقي ل يستطيع أن يغفل
أهمية مشا ركة ا لمرأة ف ي مجمل ا لعملية النتا جي ة جنبا إ لى جن ب مع ال رج ل ولي س تقلي ص دوره ا وتهميشه
ل رعاية البناء والزوج ".هذا وقد عرف ت مجموعة "المرأة الجديدة" وم جموعة " بنت الرض" باسم المجلت
التي أصدرتها.
كم ا نشهد في نهاية الثمانينات تأ سيس ر ابطة المرأة العربية وجمعية تنمية والنهوض بالمرأة .وقد و ضعت
ر ابطة المرأة ا لعربية م ن ضم ن أهدافها ت قديم برام ج تدريبية وتربوي ة للنسا ء تتوج ه نح و تطوير أو ضاعها
القتصادية والجتماعي ة ومساعدتهن في مجال العمل .106كم ا توجه ت جمعية النهوض بالمر أة في اتجاه
تقديم القروض ل لنساء المعيلت لس ر في إحدى المجتمعات العشو ائية بمدينة القاه رة ،مع توفي ر قدر من
التوعية بالحقوق المدنية لهؤلء النساء.
وف ي كل الحوال ا لسابقة ،ل يمكن القول بأن المهتمات بق ضاي ا المرأة ك ن قد نج حن فعل في ال وصول إلى
ا لجماهير الع ريضة من النسا ء ،س واء من خلل الفكار ،أ و من خ لل العم ل المباش ر مع هؤل ء النساء .قد
تكون أح د الس باب لذلك ه و الستمرا ر في النغلق داخ ل دوائر مقتنعة أ صل بأح قي ة قضية م ا وربما عدم
إيجاد اللغة التي تثار من خللها هذه القضية .ولكن ما من شك في أن هناك أسباب أخرى وراء هذه العزلة،
وم ن أهمه ا عدم تشجيع الدوائر ا لرسمية لوجود خط اب نسو ي قد يؤدي إلى الشتباك مع ا لمد ال صولي
المعادي لتحرر المرأة .وبالتالي ،وجدت الكثير من النساء المطالبات بالمساواة بين الجنسين صعوبة كبيرة في
إيجاد القنوات المناسبة للوصول إلى القاعدة العريضة من النساء المصريات الفقيرات وخاصة في الريف.

الرأة ف النظمات الهلية "التقليدية":107
رغم بدايات إحيا ء حرك ة نسائية في فترة الثمانينات من خلل تجمعا ت ص غيرة م ن النساء ،إل أن هذه
المجموعات لم تستطع التأثير بطريقة فعالة في الغلبية العظمى من الجمعيات "النسائية" التي ظلت منحصرة
 105المرأة الجديدة ،مجلة غير دورية تصدر عن مركز دراسات المرأة الجديدة ،العدد الرابع ،فبراير .1990
 106الحركة النسائية العربية ،كتاب صادر عن مركز دراسات المرأة الجديدة.
 107و نعتبر هذه المنظمات تلك التي اندرجت تحت النشطة التي دعمت و سمح بممارستها من قبل الشؤون
الجتماعية و في بعض الحيان من مبادرة منها مثل:رعاية أمومة وطفولة ،رعاية أسرة ،مساعدات
اجتماعية ،رعاية شيخوخة ،رعاية فئات خاصة ومعوقين ،تنمية مجتمعات محلية ،تنظيم أسرة ،الخ ،بل و التي
التزمت بشروط و أساليب العمل التي تمنع التواصل بينها و بين المجتمع الواسع و التأثير فيه.
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في إطار النشطة التقليدية التي رسمتها لها وزارة الشئون الجتماعية ،مثل رعاية الطفولة والمومة وإعانة
السر ،ولم تمار س مفهوما ش امل للتنمية ك م ا أنها ل م تعمل عل ى تعزيز قدرات المرأة .وتتميز هذه الجمعيات
بعدد من الخ صا ئص الهامة ،فه ي عني ت فق ط بتقديم الخدمات – في إطار خيري -لهذه الفئة و لي س بتغيير أو
بهدف تغيير أو تحسين أوضاعها علي المستوي القومي ،بما في ذلك البحث في أسباب تدهور حالت هذه
الفئات( سياسية ك انت أ م مجتمعية ،أم ق انونية) .وم ن ناحبة أخري ف حصيلة سنوات الخل ط بين المبادرات
الهلية وال حكومية في مج ال العمل الهلي أدي إل ى أن كثير م ن الذين عملوا أ و رأسوا هذه الجمعيات
اعتبروا انهم مؤسسات تنتمي إلى الحكومة!

108

وتشي ر دراس ة هامة حول ال جمعيات الهلي ة ف ي مصر
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إلى أن تق رير الجهاز المركزي للتعبئة و الحصاء

الصادر عام  - 1993والذي يتناول أوضاع الجمعيات الهلية عن عام  - 1989يبين أن ما يمكن تصنيفه
بجمعيات نسائية في فترة الثمانينات ينقسم إلى نوعين يحملن السمات التالية:

−جمعيات ترتفع فيها نسبة النساء ،وهي تلك التي تعمل أساسا في مجالت إعانة السر وتنظيم
السرة ورعاية الطفولة والمومة .في هذه الجمعيات تتراوح العضوية النسائية ما بين
 %30و ،%44كما تمثل المرأة في مجالس إدارتها ما بين  %37.5و.%42
• جمعيات خيرية تقليدية وجمعيات المسنين والمسجونين حيث تصل فيها عضوية النساء إلى
 %26.5وتمثيلهن في مجالس الدارة بنسبة  ،%13وكذلك الجمعيات الثقافية والعلمية
والدينية التي ل تتجاوز فيها العضوية النسائية نسبة  %14ويصل تمثيلها في مجالس
الدارات إلى .%8
وخلصة لهذه الفترة ،يمكن القول أن نهاية الثمانينات قد شهدت على المستوى الهلي تحول مجموعات كثيرة
من ا لمنخرطين ف ي العمل ا لعام من ا لمنحى " السياسي" إل ى المنحي ال جتماعي\التنموي -مما بدأ يضفي علي
الخير نظرة أكثر شمولية تجاه التنمية تحمل في داخلها هدف تغيير المجتمع وعلقاته نحو الفضل وتبعدها
عن مجرد العمل الخدمي .إل أنه من اللفت للنظر امتداد الخلفات إلى داخل المنظمات النسائية ذات التوجه
ا لنسو ي ،ويمكن اعتبار ذلك امتدادا لخلفات ف كري ة داخل ا لحركة ال سياسية المعار ض ة بمختلف فصائلها
المنظمة وغير المنظمة والتي قد تفسر بفترات الحباط والشك التي أصابتها إزاء الخرين وإزاء نفسها علي
اثر التحولت الشديدة التي طرأت علي القضية الوطنية والقضايا الجتماعية الخرى .ومن أهم القضايا التي

اختلفت حولها المنظمات النسائية  -ضمن منظمات أخرى ذات توجه اجتماعي  -في هذه الفترة يمكن إدراج
قضية التمويل الجنبي الذي أثار  -وما يزال  -كثيرا من الجدل حول مصداقية وشفافية العمل ومدى ارتباطه
با لمصالح الحقي قية للناس أو خ ضوعه إل ى أجندة أجنبية متآمرة عل ى مصلحة ا لوط ن ،ناهيك عن التهامات
بالفساد والسترزاق والتخلي عن المثل العليا ،الخ .فانقسمت الراء إلى وجهتي نظر مفادها بإيجاز شديد ما
يلي:

• إن الحصول على تمويل خارجي نوع من أنواع الخنوع والستسلم لمصالح الغرب الذي
يتناول قضايانا بطريقة فوقية ومن منظوره الخاص ،بالضافة إلى النوايا المستترة الخبيثة
التي تريد تسطيح القضايا وإفقادنا الرؤية بل وتقليص أدوارنا وتحجيمنا وتجريدنا من
 108انظر دراسة حول الخدمات الصحية في مصر ،صادرة عن جمعية التنمية الصحية و البيئية.1987 ،
 109أماني قنديل وسارة بن نفيسة ،الجمعيات الهلية في مصر ،مركز الدراسات السياسية والستراتيجية
بالهرام ،القاهرة.1994 ،
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مبادئ العدالة الجتماعية والمطالبة بإلغاء الستغلل حتى نتحول إلى مجرد أدوات لتنفيذ
سياسات الغرب الشرير.
• ومن جهة أخرى ،هناك من ينادون بأهمية التمويل  -سواء كان أجنبيا أم محليا  -لسد
حاجات حقيقية لدى المنظمات المتطلعة إلى التغيير ،مع العتراف بأنه يجب التمييز بين
الشكال المختلفة من التمويل الجنبي أو المحلي ووضع أجندة خاصة للعمل الهلي في
مصر.

عموما ،لم يفلح أحد في وضع المعايير التي تحدد الجندة الخاصة الشاملة لمصر وبالحرى الجندة الخاصة

ل لمنظمات المنادية بحقوق المرأة ،وب قي ت المور على م ا ه ي عليه ،أ ي التناح ر حول تحديد م ن ه و أكثر
حرصا على سلمة الوطن.

بداية التحركات الماعية للنساء والطار السياسي العام:
بناءا على حكم من المحكمة الدستورية العليا ،تم في  4مايو  1985إلغاء قانون الحوال الشخصية الذي سبق
الشارة إ ليه وال صا در في عام  .1979وقد أثار ذلك الجراء والترا ج ع ثائرة مجموع ة من النساء المعنيات
بق ضايا المرأة .فت م عقد اجتماع يوم  9/5/1985ضم م جموع ة م ن النسا ء ينتمين إلى أحزاب ومجموعات
نسائية م تباينة الهوية ،منهن نسا ء من حز ب الوفد ،ومن حزب ا لتجم ع ،ومن الل جن ة النسا ئية في اتحاد
ا لمحاميين الع رب ،ومن منظم ة تضامن المرأ ة العربية ،وم ن جمعية أ سرة الم ستقبل بالق اهرة ،وم ن مجموعة
المرأة الجديدة ،وأخريات ،لمن اقشة كيفية ا لتصدي لهذا المر ومحاولة الو ص ول إلى موقف مشترك .غير أن
الجتماع ق د أسف ر ف ي بداية الم ر عن إظهار الخلف ات الناتج ة عن النتماءا ت المختلفة .إل أن سرع ان ما
تمكنت بع ض النسا ء من التغلب على ه ذه النقسامات وإعادة طرح الموضوع بقوة .وبهذا الصدد ،تقول
الستاذة عزيزة حسين ،إحدى رائدات العمل الهلي في مصر" :قبل تحركنا هذا كنتم تسمعون فقط رد الفعل
ا لمحافظ .عنده ا قلنا :على ا لشع ب أن يستمع إلى المناقشات وي شارك فيها .فتج اوب ت جمي ع وسائل العلم
وع رضت أب حاث ا مدهشة تأييدا للقانون" ،110كم ا تضيف الدكتورة ملك زعلوك " تعلمن ا أن نعمل معا .عملنا
على مدار الساعة لتثقيف الناس .وخلل اجتماع واحد صغنا مسودة قانون وحرصنا على أل نكون متطرفين
جدا .فق ال بعض الر جال وبعض علما ء الدين أنن ا كنا حري صين أكث ر من اللزوم .111"..و ربم ا يستدعي
ا لتصريحان ال سا بقان بعض التوقف .ففيما تعلق بتصريح أ .عزيزة ح سي ن ،فإنه إلى ج ان ب وقوف بعض
القلم ا لصح فية بطريق ة قوية إلى ج انب مطالب الم رأة ،ارتفعت أ صوات كثيرة معار ضة لهذا التج اه سواء
بحجة أن السلم يعطي للمرأة المحتشمة ،المطيعة لزوجها ،المتفانية في خدمة أسرتها ،كل الحقوق ،أو بزعم
أن النساء قد فقدن حقوقا لم يقمن بالنضال من أجل اكتسابها ،بل جاءت نتيجة لقرارات فوقية وتحركات فردية.
أم ا بالنسبة لت صريح د .ملك زعلوك ،فم ن اللفت للنتباه ذلك ال خوف من ر فع المطالب الق صوى ،خ لفا
للجرأة التي اتسمت بها الحركة النسائية المصرية في بداية هذا القرن.

التسعينيات:

 110نادية حجاب ،المرأة العربية دعوة إلى التغيير ،رياض الريس للكتب والنشر ،لندن ،المملكة المتحدة،
.1988
111المصدر السابق.
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الدولة وقضية المرأة :اهتمام أكبر نسبيا يشوبه الحذر
شهدت مر حلة التسعينات على المستوى الدول ي تفعيل ه ام لدور وقيمة المجتمع المدني .فقد تكاثرت البحاث
والمنظمات التي كشفت أهمية الدور الذي يلعبه وجود مجتمع مدني قوي في الحفاظ على الستقرار الجتماعي
خ اص ة مع ترا ج ع الدول ف ي توفير ا لخدمات الساسية ل لمواطنين .وهكذا أثر ا لجو العام على الوضاع
ا لداخلي ة ف ي مصر ،ف حظي ت بع ض المنظمات حديثة الولدة بمسا حة أك بر نسبيا للتحرك ،ك م ا تعرض ت في
الوقت ذاته إلى حملت متكررة من قبل الدوائر الرسمية.
ويتميز هذا العقد بانعقاد سلسلة متتالية من مؤتمرات المم المتحدة التي أدرجت موضوع المرأة كأحد النقاط
الف اصلة على جدول أعم الها .ففي عام  1993ع ق د ف ي فيينا المؤتمر الدولي لح قوق النسا ن الذي تبنى
وأصدر  -ضمن مخرجاته الساسية  -التفاقية الدولية للغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء .وقد أصبحت
هذه التفاقية اليوم إحدى المرجعيات ال رئيسية لي حركة تطالب بحقوق الم رأة ،كم ا وقد تشكلت ل جنة دولية
لمتابعة تنفيذ بنود الت فاقية التي واف ق ت مصر ا لتوقي ع عليه ا مع الت حفظ على تلك البنود التي ترى ال حكومة
المصرية تعارضه ا مع مبادئ السلم ،مثل ما يتعلق بال رث على سبيل المثال .هذا بينما تشير الرقام إلى
أن "نسبة السر التي تعولها النساء في مصر تتراوح بين  18و %25من مجموع السر" ،112أي ما يفيد بأن
النساء أصبحن بحاجة متساوية إلى الرث.
وفي إط ار جهود المم المتحدة للقاء الضوء على ق ضايا المرأة ،ل يمكن أن نغفل الدور ال فريد الذي لعبه
ا لمؤتمر الدول ي للسكان و التنمية (القاهرة )1994 ،ف ي دفع المنظما ت الهلية ا لمصرية للمشا رك ة بطريقة
نشطة في فعاليات ذلك المؤتمر وفي دفع الحكومة المصرية على استثارة هذا الدور رغبة منها في الظهور
بمظهر لئق وبوج ه ديمقراطي على ا لمستوى الدولي .ويمكن أي ضا  -خ اص ة بعد م ؤتم ر بكين  -ملحظة
إتاحة مساحة أكبر في الصحافة الرسمية للموضوعات والخبار المتعلقة بإدراج المرأة في عملية التنمية.

"المجتمع المدني" وقضية المرأة
التشكيلت الحزبية والنقابية
ظلت التشكيلت ال حزبية و النقابي ة محتفظ ة بنظرتها اله امشية للمرأة .وقد تجلى ذلك بوضو ح شديد أثناء
انتخابات مجل س الشعب لعام  1995حيث تخلت أحزاب كثيرة ع ن مسا ندة عضواته ا اللتي ر شحن أن فسهن
وذلك لصالح رجا ل م ن نفس الحزب .وف ي بعض الحوال ،وأمام عدم رضوخ عدد من ا لنساء ل رغبة
الحزب ،اتخذت بعض هذه الحزاب إجرا ءات عنيف ة ضد هؤلء المرشحات و صلت إل ى حد ال فصل .113كما
تلحظ د .نيفين مسعد تراجع قضايا المرأة في البرامج النتخابية للحزاب السياسية عام  ،1995مشيرة إلى
أنه "من جوانب التفاق بين الحزاب السياسية حكومة ومعارضة حول المرأة ما يتصل منها بصحتها العامة
والنجابية ،وتعليمها ،وتثقيفها باعتبارها الداة الرئيسية لتنشئة البناء".114
 112تطور أوضاع المرأة المصرية من نيروبي إلى بكين ،تقرير مقدم من الجمعيات الهلية المصرية للمنتدى
العالمي للمرأة بكين  ،1995القاهرة.1995 ،
 113نيفين مسعد ،المرأة في انتخابات مجلس الشعب  ،1995في المرأة وانتخابات مجلس الشعب ،تحرير د.
ودودة بدران ،القاهرة.1996 ،
 114المرجع السابق.
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الرأة ف الطاب الدين
يستمر الخطاب المعادي لحقوق ا لمرأة ف ي ص ورته العصرية ،أي الذي يقدم المرأة كوا ح ة من ا لراحة ل لرجل
حيث أنها تتمتع بال قدرة العالية على القيام بهذا الدور ،كم ا أنه يشير إ لى وظيفة المرأ ة في تنشئة الصغار ول
يدين عمل المرأة إذا كان مرجعه الحاجة ،وهو بالتالي خطاب استند إلى كل الستراتيجيات الممكنة من أجل
تهبيط هم ة النسا ء من الخ وض في المجالت العامة .115ويشكل هذا الخطاب  -الم ستند على التف سير الذي
يلئمه للشريعة السلمية  -إحدى المؤثرات الرئيسية في المواقف الرسمية التي تستمد منه الحجج لمواقفها
المتأرج حة ول لتحف ظ على بعض بنود ات فاقية القضاء عل ى كافة أ شكال التمييز ضد ا لنساء .ويمكن القول أن
إت احة الف رص ة لداعية مثل المرحو م الشيخ محمد متولي الشعراو ي لبث أفك اره من خلل أجهزة العلم
الرسمية قد ساهم كثيرا في نشر هذا الخطاب ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم العربي.
كم ا تتبلور من خلل هذا الخطاب أطروحات "ن سوية" تدعي تحرير ا لمرأة م ن منظور إسلمي .ومن أبرز
المنظرات لهذه الفكرة الباحثة هبة رؤوف التي  -رغم الدعاء بالتطلع إلى تحرير المرأة  -ترجع لب المسألة
إلى أهمية فهم دور الحرك ات الجتماعية في المجتمعات السلمية من خلل تحليل السرة الممتدة باعتبارها
وحدة سياسية واقتصادية ل يمكن أن تسود داخلها علقات أبوية شمولية

صعود التحركات النسائية :بداية الندماج
منظمات الدفاع الجتماعي والمنظمات التقليدية
تشكلت في مصر  -وربما بطريقة فوقية إلى حد ما  -بمناسبة انعقاد مؤتمر السكان عدد من مجموعات العمل
 Task forcesحول الموضوعا ت المختلفة ا لمطروح ة ف ي المؤتمر .وبهذا ا لصدد ينبغي ذك ر المجموعة
ا لمعنية بتعزيز قدرات المرأة  Gender task forceالت ي كان له ا مساهما ت هام ة على مستوى هذا
ا لمؤتمر فتضمن ت الوثيقة ال صا درة عن المنظما ت الهلية ا لمصرية
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قدرا ل بأس ب ه من المعلومات

والتوصيات حول أوضاع المرأة المصرية .ولكن الهم من ذلك هو عملية التحضير نفسها منذ عام 1993
على مستوى العمل الهلي والتي مكنت لول مرة عدد كبير نسبيا من الجمعيات الهلية في اللقاء معا وتبادل
ا لخبرا ت والبدء ف ي التشبيك فيم ا بينها .ويجدر الش ارة هنا إل ى أن الـ  450جمعية الت ي شارك ت في
ا لتحضير ل هذا المؤتمر تمثل النسب ة النشيطة ل لجمعيات ف ي مصر والتي يبلغ عددها اليوم ح سب التقديرات
الرسمية ما يقرب من  14.000جمعية.
وعل ى صعيد آ خ ر ،فقد ت واكبت هذه ال فترة مع ظهور عدد جديد من ا لجمعيات المعنية بأمور المرأة .إل أن
تف سير هذه الظ اهرة ليس إيج ابي ا بطريق ة مطلقة .فعل ى الرغ م من أهمية تعدد الجمعيات ا لت ي تتبنى حقوق
115 Mervat Hatem, “Secularist and Islamist Discourses on Modernity in Egypt in the Evolution of the
Postcolonial Nation-State,” in Islam, Gender, and Social Change, edited by Yvonne Yazbeck Haddad
and John L. Esposito, Oxford University Press, 1998.
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40

ا لمرأة ،أو التي تقدم خدمات ل لنساء وخ اصة الفقيرات والمهمشات ،ف إن ه لي س هناك م ا يشير إلى ارتباط هذه
الظاهرة بحاجة فعلية على مستوى المجتمع .بل أن أغلبية العمل الهلي المصري الموجه نحو المرأة ما زال
ينطلق من مفهوم أقرب إل ى العمل الخير ي كم ا ما زالت مف اهي م مثل " التنمية الشاملة" و" تعزيز قدرات المرأة"
غير واض حة مم ا أثر عل ى نوعية المشروع ات الت ي يتم تنفيذها .وم ن جهة أخرى ،فإن عدد ل بأ س ب ه من
هذه المنظمات الجديدة قد تأسس استجابة للتجاهات الدولية خلل مرحلة الثمانينات والتسعينيات .كما شكلت
 بصف ة عامة  -إمكانية ال حصول على دع م أجنبي حا فزا قويا لتكوين هذه ال جمعيات والت ي تزايدت بطريقةمل فتة للنظر في مرحلة ما بين مؤتمر السكان والتنمية والمؤتمر الدول ي الرابع للمرأة (بكين .)1995 ،هذا
وتشي ر نتائج دراسة ميدانية
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أ جري ت بعد انعقاد مؤتم ر السكان و التنمية عل ى عينة من  216جمعي ة أهلية

مصر ية ذات أنشطة واتج اهات متنوعة إل ى أن نسبة  %81.5من ا لعينة المبحوثة ترى أن "المشكلة ذات
الولوية الولى لتنفيذ مشروعاتها هي التمويل" بينما ل تزيد نسبة الجمعيات التي تعطي أولوية لتوافر الخبرات
الفنية أكثر من  %4.6وترى  %3.2فقط من الجمعيات أن هناك قصور في عمليات تحديث إدارة الجمعية،
كم ا تقل ه ذه النسب ة فيم ا تعلق بالتدخ ل الحكوم ي ف ي أنشطة ال جمعيات أو في الم شاك ل المرتبطة بالموروثات
ا لثقافية .إن دللة هذه النتائج تكمن في ق صور ال رؤية لدى الجمعيات وافت قادها للم فاهي م الت ي تضمن أ سس
الستمرارية والمساهمة في التنمية الشاملة.
وكما حد ث بالنسبة لم ؤتمر ا لسك ان والتنمية ،فقد عادت ال جمعيات الهلية ا لمصر ية في اللتق اء بمناسبة
ا لتحضير لم ؤتمر المرأة .إل أنها ان قسمت هذه ا لمرة م ا بين مجموعة ت عمل تحت مظلة ا للجنة ا لقومية
ل لمنظمات غير ال حكومي ة للسك ان والتنمية وهي امتداد ل لجنة ال فرعية ل لمرأة الت ي س بق تكوينها في التح ضير
لمؤتم ر السكان ،وم جموعة أ خرى تعمل تحت مظلة ر ابطة المر أة العربية حي ث كانت ر ئيست ها ه ي المنسق
القليم ي للمؤتمر المذكور .وك ان ت هناك بعض ا لمنظمات التي عملت بالتواز ي ف ي المجموعتين مما أحدث
نوع م ن التكرار ف ي بعض الموضوعا ت الت ي ت م تناولها خلل ا لتحضي ر للمؤتمر .ويشير تق رير ا لمجموعة
ا لتي عملت با لتعاون م ع رابطة المرأة العربية
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إل ى اندراج ما يقر ب من  900منظم ة مصر ية تحت هذه

ا لمظلة موزعة على  25محافظة .وتمثلت أنشط ة هذه المجموع ة في ع ق د دورات تدريبية لتنمية مهارات
القيادة والتخ طيط والتشاور لدى عضوات ال جمعيات الهلية .كم ا قامت بالعداد لنشطة ثق افية ل لعرض في
بكين .وأخيرا ،ف قد تشكل ت لجن ة للدراسات والتقا ري ر مع مجموع ة من الجمعيات اله لية من المحافظات
ا لمختلف ة بالتعاون مع الجامعا ت المحلية .هذا وقد تناولت الدرا سا ت المقدمة اثن ي عشر قضية على الو جه
التالي :انتشار الفقر وزيادة أعبائه على النساء ،تمكين الناث من التعليم والتدريب ومشكلة أمية النساء ،توفير
رع اي ة صحية وخدما ت مناس بة بتكالي ف يمكن تحملها للمرأة خلل دور ة حياتها ،ا لمشارك ة في العمالة
والتعرض للبطالة ،الحقوق القانونية للمرأة في التشريع والممارسة ووعي المرأة بحقوقها ،تحقيق أمان المرأة
و حمايتها من العنف ،العل م والمرأة ف ي مصر ،مشا ركة المرأ ة في اتخاذ القرارا ت السرية والقرارات
ا لعام ة ،تأثر ا لمرأة بالنسبة للبيئة ودوره ا ف ي حمايتها ف ي مصر  ،اتساع دائرة النشاط الهلي وبروز دور
المرأة ،الح قوق النسانية للطفلة ،ا لترتيبات المؤسسية :دور ال صن دوق الجتماع ي ف ي تنمية المرأة.

أما

 117أماني قنديل ،العمل الهلي والتغيير الجتماعي..منظمات المرأة والدفاع والرأي والتنمية في مصر،
مركز الدراسات السياسية والستراتيجية بالهرام ،القاهرة.1998 ،
 118تطور أوضاع المرأة المصرية من نيروبي إلى بكين ،تقرير مقدم من الجمعيات الهلية المصرية للمنتدى
العالمي للمرأة بكين  ،1995القاهرة.1995 ،
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المجموعة التي عملت تحت مظلة اللجنة القومية ،فقد ضمت ما يقرب من عشرين جمعية مركزة أساسا في
القاهرة .وقد عملت هذه المجموعة في مجال إعداد ا لدراسات وطرح الحلول وا لتوصيات .وقد نشرت هذه
ا لدراس ات ف ي تقري ر صد ر عن اللجنة
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وتضمن ت هذه الدراسات الموضوعات ا لتالية :عرض تحليل ي عن

التطورات الح ادثة فيم ا بين مؤتمر ا لسك ان ومؤتمر المرأة ،متابعة تنفيذ برن ام ج العمل ال صا در ع ن المؤتمر
ا لدولي للسك ان والتنمية ،دور ا لمرأة ف ي صنع القر ار التشريع ي ،نح و برنامج انتخ ابي ل لمرأة المصر ية في
انتخابات  ،1995المرأة المصرية في الجمعيات الهلية ،صورة المرأة في العلم ،العنف ضد النساء ،حول
مشروع تطوير عقد الزواج.
وقد تمكنت المجموعتان من عرض نتائج أبحاثها على أعداد واسعة من المنظمات الهلية المصرية من خلل
ما اعترف عل ى تسميته بـ"حلقات التشاور" ا لتي ع قدت ف ي ك ل من الو جه القبلي وا لبحري وفي القاهرة.
ورغم ما تشير إليه هذه التسمية من طابع ديمقراطي في تبني التوصيات ،فإنه قد ظهر أن هناك اختلفا بين
طرح المنظما ت المؤمنة بقضي ة المرأة وتلك التي جاءت إلى ال ساحة عل ى أرضي ة التوائم مع ال جو العام.
ورغم ذلك تم اعتماد التوصيات المقترحة من قبل المنظمات التي قدمت البحوث.
كذلك قامت السفارتان الدانماركية والهولندية بالقاهرة بتأسيس "صندوق بكين" في أكتوبر  ،1994وذلك بهدف
توفير ا لدعم المالي للمنظما ت غير ال حكومي ة المصرية للمشا رك ة والس هام ف ي النشط ة التحضيري ة لمؤتمر
بكين .ونظرا لحدوث بعض التدخلت الحكومية لعرقلة عمل صندوق بكين ،فقد استمر نشاط الصندوق بفضل
التعاون مع اللجنة الفرعية للمرأة والعمل من داخلها.
وبالعودة إلى البحاث التح ضيري ة لمؤتم ر بكين ،فإن أ حد البحا ث المشتركة ل لمجموعتين آن فت ي الذكر يتعلق
بوضع المرأة في المنظمات الهلية المصرية .120ويشير هذا البحث إلى مجموعة من العوامل تعيق مشاركة
المرأة في الجمعيات الهلية وفي العمل العام ،ومنها النظرة التقليدية إلى أدوار المرأة ،وعدم الثقة في كفاءتها
وقدرته ا على أن تلعب أدوارا عديدة متكاملة ونا جح ة ف ي نفس ا لوقت ،بال ضافة إلى ال ظروف القتصادية
والجتماعية والثقافية المحيطة بتنشئة الناث.
أما التقرير الرسمي للحكومة المصرية المقدم إلى مؤتمر بكين

121

 ،فإنه رغم الميل الواضح إلى التخفيف من

حدة الو ضاع الت ي تعيشها المرأ ة المصرية و إبراز بعض ا لجوان ب اليجابية ،اض طر إ لى العتراف ببعض
المور الجوهرية ومنها على سبيل المثال ل الحصر :أن النساء يعانون أكثر من الرجال من آثار الفقر خاصة
عند النساء المعيلت للسر حيث يقل دخل هذه السر بنسبة  %37عن متوسط دخل السر التي يعولها رجل،
وأن هناك تفضيل لتشغيل الذكور عند أرباب العمل ،وأن نسبة أمية المرأة الحضرية قد بلغت  %45في عام
 1986و %76بالنسبة للمرأة الري فية ،وأن أعلى مجال ل عمل ا لمرأة المصرية هو الزر اع ة والصيد وت ربية
ا لماشية ( )%36.4بينما تنخف ض النسبة إلى  %1.0في مج الت الدارة العليا .إن أهمية الرقام ال سابقة
تكمن في إلقائها الضوء على أهمية تدخل المنظمات الهلية المصرية بصدد تطوير أوضاع المرأة ،خاصة في
هذه المرحلة التي تشهد تراجع معلن لدور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين .وهذا ما يترك آثارا مضاعفة
 119الطريق من القاهرة إلى بكين ،اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية للسكان والتنمية ،اللجنة الفرعية
للمرأة ،القاهرة.1995 ،
 120شهيدة الباز ،أماني قنديل ،سمية إبراهيم ،إيمان بيبرس" ،المرأة في المنظمات الهلية المصرية" ،في
تقرير مقدم من الجمعيات الهلية المصرية للمنتدى العالمي للمرأة بكين  1995وفي الطريق من القاهرة إلى
بكين ،القاهرة.1995 ،
121 The National Council for Childhood and Motherhood, Women in Egypt, summary report
presented at the Fourth International Conference on Women, 1995.
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في حالة النساء نظرا للعوامل الثقافية والتاريخية التي ل تعير أهمية متكافئة بالنسبة للجنسين.
هذا وقد قا م مركز الب حوث الجتماعية بالج امعة ا لمريكية بالقاهرة بإجراء درا سة عام  1996حول أ هم
التدخلت ا لهادفة إلى تط وير الو ض ع القتصادي وال جتماعي ل لمرأة المصرية .122وقد اعتمدت الدرا سة
الميدان ية عل ى بحث  355تدخ ل بحث ي أو عملي في اتجاه ت مكين المرأة ا لمصرية ،تضمنت منظما ت أجنبية
ومحلية وجهات تمويل وجامعات ومراكز بحث منتشرة في المناطق الحضرية ( )%50والريفية ()%49.78
و البدوية ( )%0.22م ن الوجه القبلي والو جه البحري .وتشير نتائج هذا البحث إلى أن الجهات المنفذة لتلك
التدخلت تنق سم على ا لوجه التالي :منظمات أهلي ة مصرية ( ،)%26.48جامعات وم راك ز بحث (
 ،)%23.38منظمات أمم متحدة ( ،)%2.54هيئات تمويل أجنبية ( ،)%10هيئات ومؤسسات تمويل عربية
( ،)%0.28تعاونيات ( .)%0.86كما أن  %21.1من تلك التدخلت ل ه ا طبيعة بحثية و %47.6لها
طبيعة ع ملي ة وتشترك نسبة  %31.3في ا لجم ع بين ال جانب ا لبحثي وال جانب العملي .أم ا عن مجالت
النشط ة الت ي تتناولها هذه التدخلت ،فإن أعلى ن سب ة تتوجه إل ى التعليم ( ،)%17.57يليها ا لصحة (
 )%16.78التي يمكن أن تحتل المرتبة الولى إذا أضفنا إليها تنظيم السرة ( .)%9.28ومن ناحية أخرى،
فإن النشطة المتعلقة برفع الوعي وتعزيز قدرات المرأة تحتل أصغر نسبة (.)%1.78
هذا وتتميز مرحلة التسعينيات بعدد من الظواهر فيما يخص موضوع المرأة تتمثل فيما يلي:

– تزايد عدد المنظمات "النسوية" التي تعمل بمنهجية طرح القضايا الساخنة والنضال من أجل
اكتساب الحقوق والدفاع الجتماعي  .advocacyفبينما اقتصر العدد في الثمانينات على
أقل من خمس مجموعات ،برزت على الساحة في السنوات الخيرة ما ل يقل عن عشر
مجموعات إضافية تناضل من أجل الحصول على حقوق المرأة .من ضمن هذه
المنظمات الجديدة هناك من يعمل في المجال الثقافي ،ومن ينشط من خلل تقديم
الستشارات القانونية ،ومن يقدم خدمات تدريبية ،ومن يقوم بتنظيم الندوات وورش العمل.
هذا في الوقت الذي استمرت فيه مجموعات الثمانينات في العمل ،بل وامتد نطاق نشاطها
بحكم المستجدات التي سمحت باللتقاء بمجموعات أكبر من المنظمات الهلية في مصر
والتي أتاحت لها فرصة الخروج من القاهرة والتوجه نحو القاليم المختلفة .كما أن
اهتمامات هذه المجموعات قد اتسعت لتشمل موضوعات متعلقة بصحة المرأة النجابية
وبالعنف الواقع على المرأة وبأهمية بلورة خطاب نسوي مصري وموضوعات أخرى لم
تكن واردة في الماضي على جدول أعمالها.
– كما يجب الشارة إلى دور منظمات ليست "نسائية" ولكنها تبنت وأدرجت ضمن برامجها
مكون رئيسي خاص بالمرأة .وهذه المنظمات موجودة أساسا في الصعيد ،وتلعب دورا
مهما في طرح القضايا التقليدية المرتبطة بتعزيز أدوار المرأة ،ونذكر هنا على سبيل
المثال الهيئة القبطية النجيلية للخدمات الجتماعية وجمعية الصعيد للتربية والتنمية.
وكلتا المنظمتان تلعبان أدوارا مهمة في تطوير أوضاع ذلك الصعيد "المنسي" كما أنهما
قادرتان على تجاوز محاولت التمييز على أساس الدين والتي وردت مؤخرا على الساحة
المصرية وبذلك تمكنتا من الرتباط بعدد مهم من المنظمات المسماة بالسلمية والتي ل
تختلف في الواقع عن أي منظمات أخرى تعمل في إطار المحاولت للتخفيف من الفقر
والمعاناة لدى القواعد .وقد ساعدت المنظمتين المذكورتين أعله ،عدد من عضوات
منظمات الدفاع الجتماعي من أجل حقوق المرأة من اللتقاء بنساء على المستوى القاعدي
والمناقشة معهن ،بل والمساهمة في رفع الوعي لديهن حتى وإن كان ذلك بنسب محدودة.
122 Heba Nassar et al, Analysis of the Survey of the Main Interventions Enhancing the Socio
Economic Status of Women in Egypt, Report No. 2, Cairo: Social Research Center, 1996.
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– إن التجاهات الدولية المنادية بالهتمام بالمرأة وبضرورة حصولها على حقها في المساواة قد
أثرت على المواقف المعلنة للحكومة المصرية التي أبدت اهتماما أكبر بالمسائل المتعلقة
بالنساء المصريات ،مما تجلى أساسا في الخطاب العلمي الرسمي الذي خفف بطريقة
نسبية من الهجوم على عمل المرأة وعلى حقوقها الخرى بصفة عامة .كما تم ترجمة
هذا "الهتمام" الحكومي بقضية المرأة في ظهور بعض الحصاءات الرسمية  -ولو على
نطاق محدود  -المقسمة على أساس الجنس  gender disaggregated dataوتضمن
المسح الصحي الديمغرافي الخير نتائج متعلقة بموضوع العنف الموجه ضد المرأة وقد
مثل ذلك مؤشرا لنجاح بعض المجموعات المعنية بالدفاع الجتماعي عن حقوق المرأة في
جذب الهتمام العام إلى قضايا مثل المرأة والعنف رغم المعارضة الشديدة التي قوبل بها
هذا الطرح في العمال التحضيرية لمؤتمر بكين بزعم أنه ل ينبغي طرح "غسيلنا القذر"
على المجتمع الدولي .ويجب هنا التأكيد على أهمية تبني الدول لمثل هذه المسائل
الحساسة المرتبطة بالموروثات الثقافية وبالنظرة الدونية إلى المرأة على امتداد العالم.
فحينما تتبنى الدول قضايا كهذه ،يصبح الطرح أكثر سهولة وقبول .ذلك أن الدول تمتلك
إمكانيات ضخمة للوصول إلى عموم مواطنيها وهي المكانيات التي ل تمتلكها حتى اليوم
المنظمات غير الحكومية في بلدنا ،مهما كان حجم ونطاق تواجدها.
– إن تزايد دور المنظمات الهلية في مرحلة التسعينيات  -سواء كانت منظمات مرأة أو
منظمات تعني بقضايا جديدة على جدول أعمال المجتمع المصري ،مثل قضايا البيئة -
يشارك في زيادة الوعي بقضايا نوعية تسترعي الهتمام في حد ذاتها .وقد تكونت في
الفترة الخيرة مجموعة من المنظمات على المستوى المحلي  -أي على مستوى
المحافظات وما دون ذلك  -تسمي نفسها بجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة .وحتى لو لم
تكن هذه الجمعيات واعية بطريقة واضحة بالدور الذي بمقدورها القيام به ،أو كانت دوائر
اتخاذ القرار في تلك الجمعيات ما زالت شبه مقتصرة على الذكور ،إل أن وجودها في حد
ذاته مهم ومفيد .ذلك أنه ل يمكن التفكير في حركة نسائية وفي تغيير على أساس نظرة
نسائية-نسوية للواقع بدون مشاركة الرجال وبدون المرور عبر سلسلة وعرة من
النضالت الموجهة من وإلى المرأة.
– كذلك فقد اتسم عقد التسعينات  -على غرار عقود سابقة  -بغياب وجود صحافة نسائية فاعلة
ومتواجدة كمثل ما حدث في بدايات القرن .صحيح أنه قد تواجدت هنا وهناك محاولت
مترددة للكتابة النسائية ،إل أنها ما زالت في طور المحاولة ولم تتمكن حتى الن أي من
المجموعات النسائية-النسوية من فرض خطاب يتوجه إلى جموع البشر في مصر .وبهذا
الصدد يجب أل نبالغ في تعظيم الدور المحدود الذي لعبته الصحافة النسائية فيبداية القرن
والتي توجهت أساسا إلى النخبة القادرة على القراءة باللغة العربية أو بلغات أجنبية أخرى.
وعلى العموم ،فإن ما يمكن تسميته اليوم بصحافة نسائية ما زال يتسم بالمحدودية البالغة
كما أنه ما زال يفتقر إلى وجود القنوات غير التقليدية للوصول إلى الجمهور الوسع من
النساء المصريات.
– كذلك فقد تأسست في بداية التسعينيات مجموعة من المنظمات رفضت الندراج تحت مظلة
الشئون الجتماعية المقيدة لقدر ل بأس به من حرية التحرك ،فأشهرت نفسها كشركات
مدنية غير تجارية .وقد حظيت هذه المنظمات بقدر وفير من التهامات  -منذ بداية
التسعينيات وحتى اليوم  -اندرجت تحت مسميات مختلفة منها الخيانة للوطن ،والنتهازية
المالية والفكرية ،والسترزاق ،والعمل على تطبيق وفرض جدول أعمال الغرب ومحاولة
تمييع القضية الوطنية بل والجتماعية .123وقد ساهم في هذه الحملة كتاب ممن يمكن
 123سناء المصري ،تمويل وتطبيع ،دار سينا ،القاهرة.1997 ،
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تصنيفهم ”باليسار" كذلك ساهم كتاب من اليمين والوسط وأقلم حكومية اتهمت تلك
المنظمات بمحاولة تشويه صورة مصر .ولم تنجو من هذه الحملت  -متعددة الجوانب
والتجاهات  -المنظمات التي ادعت الدفاع عن حقوق المرأة .فرغم أن بعض هذه
التهامات قد يكون له أحيانا أساسا من الصحة ،إل أنه ل يمكن فصلها بحال من الحوال
عن طبيعة العمل الهلي في المرحلة الراهنة في مصر ،والذي يتسم بصفة عامة بتراجع
ملحوظ في القدرة على العطاء وعلى العمل التطوعي ،وفي تأثير التمويل الجنبي "السخي"
الذي ل يؤدي عادة إلى تعزيز قدرات تلك المنظمات بسبب عدم قدرتها على استيعاب
وتبني مفهوم شامل ومستقل للتنمية .وينطبق هذا القول على مجمل المجتمع المدني
وبالخص على المنظمات الهلية في مصر ،سواء تلك التي أشهرت نفسها تحت مظلة
الشئون الجتماعية ،أو تلك التي اختارت شكل من أشكال الستقللية عن الهيمنة الحكومية
فقررت أن تسجل نفسها كشركات مدنية ل تستهدف الربح .وعموما ،فإن أي شكل من
أشكال التسيب أو النحلل ل يرتبط فقط بأحد أنماط المنظمات غير الحكومية في مصر
دون الخرى .فهي سمة ارتبطت في الساس بالداء الرسمي الذي يمثل واجهة لمجمل
أداء المجتمع المصري في المرحلة الراهنة .ول يعني ذلك الدفاع عن مشروعية أي أداء
منحرف ،بل مجرد محاولة للمساهمة في التحليل وفهم مواطن الضعف.
– كما ما وقد بدأ ظهور بوادر للتشبيك والتعاون ما بين المنظمات الهلية بصفة عامة ومنظمات
المرأة بصفة خاصة .فهناك أكثر من مبادرة حدثت في السنوات القليلة الماضية:
♦ تشكلت "اللجنة الفرعية للمرأة" التي عملت كإحدى المجموعات التحضيرية لمؤتمر القاهرة
للسكان والتنمية والتي سبق الشارة إلى أنشطتها في موضع سابق من هذا البحث .وقد
أعيد تشكيل اللجنة بمناسبة التحضير لمؤتمر بكين كما حدثت محاولة لحيائها خلل
 1997وبدايات  1998حول متابعة تنفيذ الحكومة المصرية لتفاقية إلغاء كافة أشكال
التمييز ضد المرأة ،إل أنها لم تعد تجتمع بطريقة منتظمة .تتكون هذه اللجنة أساسا من
منظمات تتبنى ضمن أنشطتها الدفاع الجتماعي.
♦ و من أول الشبكات التي تم تكوينها "قوة العمل المناهضة لختان الناث" Female Genital
 Mutilation Task Forceوالتي بدأ تشكليها قبل انعقاد مؤتمر السكان في عام
 .1241994وتتشكل هذه المجموعة من عدد من الفراد والمنظمات الموجودة على
مستوى المحافظات بالضافة إلى المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة .وقد قامت
قوة العمل منذ تأسيسها بمحاربة ختان الناث سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى
التوعية القاعدية .وهي معنية بتنظيم الندوات وورش العمل كما أصدرت عدد من المواد
المكتوبة والبحاث لمساعدة المنظمات الهلية في عملها .واستطاعت هذه المجموعة من
خلل نشاطها أن تؤثر على بعض السياسات الحكومية ومنها التراجع عن إباحة عمليات
ختان الناث في المستشفيات .ويجدر الشارة هنا إلى الدور الرائد الذي تلعبه واحدة من
قدام النشيطات في مجال العمل الهلي في مصر ،وهي الستاذة ماري أسعد ،والتي
استطاعت بحكم حماسها وتفانيها وإيمانها بضرورة القضاء على العادات الضارة بصحة
المرأة ،أن تحشد معها عدد ل بأس به من النساء والرجال المتحمسين للقضاء على ظاهرة
ختان الناث.
♦ تشكلت أيضا "سالمة" لمناهضة العنف الواقع على النساء .وهي شبكة تضم عدد قليل من
المنظمات بالضافة إلى بعض الفراد المعنيين بهذا الموضوع .وتقوم الشبكة بإصدار
نشرة غير دورية تحمل نفس اسم الشبكة وتبث المعلومات والرقام وبعض التحليلت.
 124راجية عمران ،المسودة الثانية "لتاريخ اللجنة المصرية لمناهضة ختان الناث  ".1998-1994دراسة
تصدر عن قوة العمل المناهضة لختان الناث.
45

كما أنها تتابع النتهاء من بحث حول إدراك المرأة للعنف الواقع عليها .وقد قامت مؤخرا
بعقد ورشة عمل حول الطلق كأحد أشكال العنف الواقع على المرأة المصرية.
♦ هناك أيضا "ملتقى الهيئات لتنمية المرأة" الذي تشكل من عدد أكبر من المنظمات النسائية
والمنظمات التي لها برامج موجهة إلى النساء .ويقوم الملتقى بأنشطة تدريبية تخدم
"أعضاء المنظمات الهلية المشاركة وكذلك المنظمات العاملة في مجال تنمية المرأة في
القاهرة والقاليم" 125كما ينظم الندوات حول أوضاع ومشكلت النساء ،ويعمل على تأسيس
مركز للتوثيق والمعلومات ،ويصدر مجلة "أنهار" التي تتناول موضوعات مختلفة مرتبطة
بهموم المرأة المصرية كما تقدم أخبار المجموعات المشاركة بالضافة إلى خبرات دولية.
♦ بمبادرة من منظمة المم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،تم خلل  1997تشكيل ست
مجموعات عمل تعمل على ست محاور في إطار "مشروع الدعم المؤسسي والفني
للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين" .والمحاور الست هي :صحة المرأة ،التمييز
ضد الطفلة ،المساواة أمام القانون ،التعليم ،العنف ،رفع العبء عن النساء .تضم إجمالي
هذه المحاور ما يقرب من  105منظمة أهلية موزعة على محافظات مختلفة كما يهدف
المشروع إلى خلق  6شبكات من المنظمات التي تعمل على المحاور المذكورة .هذا
وتتميز هذه المجموعات بتنوع الخلفيات التي تشكلت على أساسها المنظمات وكذلك
باختلف الرؤى والقترابات .كما وقد تقرر مؤخرا عقد اجتماع موسع خلل شهر
نوفمبر  1998يضم كافة المنظمات المندرجة في المشروع للتعارف ،وتبادل المعلومات
والخبرات ،وتحديد مصير هذا المشروع خاصة مع قرب انتهاء منحة اليونيسيف .هذا
وتجتمع المجموعات بطريقة دورية منذ ما يقرب من عام ،وتقوم بتصميم برامج والتفاق
على أنشطة منها إصدار النشرات ،وإنتاج الفلم والمواد التدريبية الخرى ،وإعداد
البحوث.
و تلك ه ي أهم الشبكا ت النسا ئية الت ي تكون ت ف ي فترة التسعينيات .و حي ث أن تجرب ة تشكيل الشبكات جديدة
إ لى ح د م ا ف ي مصر ،ف إن كل هذه الم جموعات ما ز الت تتحسس ال خطى ليجاد الشكا ل المناسبة للتعاون
والتنسيق والستمرار والعمل معا.
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خاتمة:
من خلل العرض التاريخي استطعنا أن نلحظ عددا من السمات المستمرة كما لحظنا بعض
مظاهر للتحول ولكلهما ب صماته على حاضرنا الن .كان الهدف من العرض السابق هو
وضع ا لحركة ا لنسائية في إطار علقتها التاريخية بالدولة وبالحركات ا لجتماعية الخرى
والشارة إلى التأثير المتبادل فيما بين الطراف المختلفة لهذه العلقة .فمن السمات الرئيسية
للحركة النسائية سعيها إلى وضع نفسها في إطار الحركات ا لجتماعية ا لكثر شمول .ومنذ
نهاية ا لقرن الماضي تم طرح هذه ا لقضية ك جزء م ن حرك ة التحديث ا لعامة ا لتي ترى أن
تطوير ا لمجتمع ل ي أتي إل بتقدم كافة أطرافه – نساءا ورجال .على أن هذه ا لعلق ة بين
الحركة النسائية  -التي نشأت أ ول ما ن شأت عن ط ريق كسر حاجز ا لصمت والخروج من
وراء السوار من خ لل الكلم ة المكتوبة الموجهة للمجتمع – والحركات الجتماعية الخرى،
ظلت تعاني من التناقضات التي عادة ما انتهت بالمساومة أمام الطراف الرجعية في المجتمع
علي حساب مصالح ونضالت المرأة – ولم تكن القوي اليسارية والتقدمي ة في فترة الثلثينات
استثنناءا للحركة الليبرالي ة في مطلع القرن .ونعتقد أن أهم الدروس التي استخلصتها ونقلتها
لنا ا لحرك ة النسائية الولى هي الدور الهام التي ل عبت ه تنظيماتها ومبادراتها المستقلة ب كل
تنوعها واتجاهاتها  -ليس علي صعيد حقوقها فحسب بل علي صعيد المجتمع ككل .فقد مثلت
فترة ا لخمسينات ا لتي شهدت كسر لهذه التجربة (ر غ م ك ل ما ت ضمنته هذه ال فترة م ن صعود
ومد وطني) إحباطا لنجازات الحركة النسائية علي الصعيد الفكري والتنظيمي وتمهيدا لضرب
مكاسبها في ا لواقع .ويضع هذا ا لتاري خ تحديا و اضح أمام ن ساء اليوم ليس ف قط لعادة هذه
المسيرة والخبرة في سبيل الدفاع عما تبقي من مكاسب بل إلى حل قضايا إشكالية ظلت معلقة
ومحل إضعاف للحرك ة النسائية ا لمصرية – بل ر بما ا لعربية  -وتحديد م وقعها منها و من
حركة المجتمع بأسره.
و في معرض ذلك قمنا بالتنويه لتاريخنا – المنسي في بعض الحيان -وناقشنا بعض المفاهيم
والمعتقدات الثابت ة ع ن هذه الحركة ،إ ل انه ي ظل هناك احتياج إلى ا ستخلص بعض النتائج
والدروس ا لتاريخية ا لتي نسترشد ب ها في م واجهة الواقع الحالي ،خ اصة ونحن علي مشارف
قرن جديد.
أول :إن نضالت المرأة التي تعود إرهاصاتها وبداياتها إلى أواخر القرن الماضي ،ق د سبقت
في الحقيقة وربما مهدت لدرجة ما لظهور المشاريع النهضوية والتحررية الليبرالية ،التي تلتها
سواء جاءت عبر نشوء وتطور الجمعيات ا لهلية أ و عبر ت نامي دور الدولة ا لرسمي الذي
تأخر كثيرا عن المبادرات الهلية ،والذي – وإن كان قد تبني قليل من مطالبها  -ظل يحاول
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مصادرة وجودها المستقل ،كما حذف لعتبارات ومخاوف ومساومات مع قوي رجعية متعددة
أغلب البنود المدرجة على برامجها .ويؤكد ذلك علي أهمي ة فض الشتباك بين المبادرات
الهلية والحكومية – بل ودعم الحكومة لهذه المبادرات من خلل الحفاظ علي استقللها لصالح
تنمية وتطوير المجتمع والنهوض به.
ثانيا :شاركت المرأة في ك افة الحركات ا لسياسية ف أثبتت بذلك انتماءها للوطن وقدرت ها على
العطاء ،علي أن قضيتها وحتى و جودها س رعان ما تم تناسيهما وطمثهما من الذاكرة
الجماعي ة مم ا سهل علي ا لمجتمع – في ا لفترات التي ت بعت الثورات ومراحل الصلح
الجتماعي  -الهجوم والتراجع علي المكاسب التي حققتها في فتراتأخرى.

ويؤكد ذلك علي

الهمية ال قصوى ل ستعادة هذه ا لذاكرة وبثها داخل ا لمجتمع وداخل مؤسساته لكي ل تصبح
ملك للجميع وجزء من تاريخ هذا الوطن فحسب بل لتدخل في نسيج تشكيل الوعي المجتمعي
وتمكنه من رؤية المرأة وتقدير كفاحها في الحاضر.
ثالثا :مرت الحركة النسائية المصرية بفترات كثيرة من الضعف والتخبط – بالمقارنة بمثيلتها
في بلدان أخري -نتيجة لما تعرضت له من ابتزاز وهجوم من قبل الخطاب الوطني/القومي
تارة والديني تارة أخرى طوال العقود المختلفة – مما ش كل شب ه حصار علي فاعليتها
ومبادراتها وجعلها في م وضع الدفاع ا لدائم ع ن النفس ،مرة لتأكيد النتماء الوطني ومرة
أخري لتأكيد النتماء الديني .كما لم تحاول الحزاب والقوي التقدمية فك اللتباس والتشويش
المتعمد الذي ربط ب ين الدعوة لتحررالمرأة وإشاعة النزوع للتغريب والتهديد المزعوم بفقد
الهوية .ويشير هذا إلى الحتياج الماس للشتباك مع ك ل م ن الخطابين المذكور ين بهدف
دفعهما إلى ا لتصالح م ع قضية المرأة وتبنيها – كجزء من ت قوية و تفعيل هذه الخطابات –
وليس تقويضها وحصارها ودفعها إلى التراجع والمساومة.
رابعا :شهدت الثمانينات صحوة ج ديدة لتنشيط ا لحركة ا لنسوية – كرد فعل ل لمد الرجعي
المتصاعد في السبعينات والذي ركز هجومه علي قضية المرأة ،محاول إلغاء أي دور يخرج
به ا عن نطاق ا لسرة ويسعى لتجريدها من أي حقوق اجتماعية وسياسية – وترافق ذلك مع
اتخاذ قضايا المرأة بعدا د وليا ،ض من ق ضايا حقوق النسا ن ،مما أ تاح هامش أ وسع للعمل
الهلي المسموح به رسميا وفتح آفاقا نسبية لتطويره وإخراجه من السبات الذي لزمه طوال
العقود ا لتي تلت م صادرته وإلحاقه ب العمل الحكومي .إل أن هذه ا لمساحة المشتركة مع ا لبعد
الدولي تشوبها ك ثير م ن المحاذير لما ت طرحه من خلط في الوراق و المصالح أحيانا – قد
يؤدي إلى إضعاف الحركة النسائية علي المدى البعيد – إذا لم تنتبه إلى ضرورة خلق مساحتها
المستقلة المشتركة فيما بينها وتحديد برامج واضحة لها تشتبك فيها مع قضايا المجتمع بأسره.
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ثانيا :البحث الميداني
ات فقت الباحثا ت على أن تستند هذه الدراسة إل ى دراسات حا لة لعشر من المنظما ت النسائية ،و بعد محاولت
لتصن يف م ا يمكن أن يوص ف بأنه منظما ت نسائية و من أ ج ل تحديد ملمح المنظما ت مح ل الدراس ة بحيث
نتجنب إغفال قطاع منها رأينا أن نبدأ البحث الميداني بدراسة استطلعية بين عدد أوسع من المنظمات بحيث
تكون استجابا ت المنظمات ه ي السا س الذي نستند إلي ه في ا لتصنيف ،وبالتال ي فقد تم إعداد اس تمارة بحث
تتضمن أسئلة عن بعض المعلومات الوصفية للمنظمة ،وعضويتها وأهدافها ومصادر دعمها وأسئلة عن أي
انقطاع يكون قد أصاب نشاطها منذ سنة تأسيسها حتى وقت أداء هذا البحث (مرفق الستمارة) ،وقد تم إرسال
الستمارة  -عن ط ريق ا لبريد ا لمسجل  -إلى عدد س بعين من ال جمعيات في مختلف محافظات جمهو رية
مصر العربية وه ي تمثل قائم ة علقات مركز درا سات المرأة الجديدة وت م استخراجه ا من ق ائمة مرا سلت

ا لمركز .وق ام ت الس تاذة حنان نصا ر بتحلي ل الستمارات إح صا ئيا ث م تم جدولة النتائج على أ سا س أن يتم
فر زه ا بحي ث يسمح ذلك بتصنيف المنظمات والجمعيات تمهيدا لختيار حالة أو ح التين م ن كل فئة لدرا سات
الحالة.
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النتائج

نتائج تفريغ الستمارات
إجمالي عدد الستجابات29 :

 .1الموقع الجغرافي للجمعيات محل البحث

المحافظة
العدد
%
المحافظة
العدد
%

القاهرة
4
13.8
الشرقية
1
3.4

الجيزة
4
13.8
المنيا
4
13.8

السكندرية
3
10.3
سوهاج
1
3.4

بورسعيد
1
3.4
شمال سيناء
3
10.3

الدقهلية
3
10.3
أسوان
1
3.4

البحيرة
3
10.3
أسيوط
1
3.4

 -2سنة التأسيس

العدد
%

> 1971- -1961 -1950
1980 1970 1960
1
9
5
2
1
10
1
3.4
34.3
3
.
4

19811990

1991*1993

1993**1994

4
13.6

4
13.6

2
6.9

1994***1997

7
24

* قبل مؤتمر السكان ** ،بعد السكان،قبل بكين *** ،بعد بكين
يلح ظ أن تأسيس ال جمعيات ف ي هذه المجموع ة ق د شهد ثلث طفرات :الولى في ال فترة من - 1961
 1970وا لثانية في ا لفترة م ا بين  1981و 1990وا لثالث ة بعد مؤتم ر بكين في ال فترة م ا بين - 1995
.1997
 .3من الذي بادر بتأسيس الجمعية؟

إجمالي
الستجابات*
29

مبادرة
فرد/أفراد
26

فرع لمنظمة
مركزية
3

مبادرة جهة
حكومية
5

فرع لمنظمة
إقليمية
-

فرع لمنظمة
دولية
1

• بعض المنظمات أجابت بأكثر من إجابة
 .4هل مازال هناك أعضاء مؤسسين؟

نعم
25

إجمالي
29

ل
4
50

غ البية ال جمعيات ت م تأسيسها ب مبادرة فرد أو أفراد ،وفي  25منها لزالت العضو ية ا لمؤسسة موجودة
با لجمعية .وم ن اللف ت للنتباه أن خمسا من ال 29جمعية المبحوثة (أي حوالي  %17م ن العينة) قد تم
تأ سيسها بمبادرة من ال حكومة وه و م ا يدعم م ا سب ق وان ذكرته الس تاذة س اميه فهم ي ف ي كتابها "المرأة
و التنمية" المشا ر إلي ه في ال فصل ا لتاريخ ي من هذا البحث ،ويشير إ لى أن صفة " غير ال حكومية" ل تعني

بالضرورة نشوء الهيئة بمبادرة أهلية ..وبالتالي فان برامج بعض من المنظمات الهلية قد تصاغ من الساس
لتحقيق سياسة حكومية بعينها وهو ما سوف يبدو واضحا في الثمانينات والتسعينات بالنسبة لبعض منظمات

المرأة وتنظيم السرة والسكان ..تبعا لحتياجات السياسات الحكومية.
 .5ما هي الفئة/الفئات المستهدفة من نشاط الجمعية؟
الفئة

العدد

ن أطفال مدمنين
س شوار
ا ع
ء

6 2
6

1

فنانين

رجال

معوقين

مسنين

مرضى

مجموعات مهنية

3

17

11

5

11

10

الفئة المستهدفة غالبا من نشاط الجمعية هي النساء وهي نتيجة متوقعة حيث أن البحث اختار
الجمعيات ا ستنادا إلى نشاطها النسائي ،ومع ذلك فالملفت للنظر أن الطفال ()%72.4
والرجال ( )%62.1يمثلن الفئتين ا لتاليتي ن من ح ي ث التوجه لهما،وإذا كان ا لطفال قد
ارتبطوا في الكثير من الحوال ب قضايا النساء إل أن ت وجه هذه الجمعيات إلى الرجال بهذه
النسبة العالية قد يمثل نفيا للرأي السائد بأن الجمعيات النسائية تقتصر نشاطها وتوجهها على
فئة النساء فحسب ،كما قد يعكس وعيا جديدا بأن قضايا النساء ل يمكن حلها باقتصار التوجه
إلى النساء فقط.
 -6الهدف من الجمعية:
عدد
عدد الهدف
الهدف
خدمات قانونية
خدمات تعليم  -تعليم نظامي
14
1
خدمات ترفيهية
تنفيذ سياسات  -إعادة توزيع سكان
15
4
تنفيذ سياسات  -تنظيم السرة
مساعدة فئات خاصة  -مسنين
15
4
خدمات اقتصاد منزلي
مساعدة فئات خاصة  -أحداث
16
4
دفاع اجتماعي  -طفل
16
مساعدة فئات خاصة  -أطفال شوارع 6
خدمات صحية
خدمات تعليم-دروس تقوية
17
8
تنفيذ سياسات  -محو أمية
دفاع اجتماعي  -حقوق سياسية
17
10
خدمات تدريب مهني
خدمات قروض
18
11
خدمات تعليم-محو أمية
خدمات دينية
20
11
تلبية احتياجات المجتمع المحيط
مساعدة فئات خاصة  -معوقين
22
11
دفاع اجتماعي  -مرأة
هدف خيري
22
12
خدمات توعية
دفاع اجتماعي  -حقوق إنسان
26
13
دفاع اجتماعي  -حقوق اقتصادية
13
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أخرى

10

يمثل النشاط التوعوي و الستجابة لحتياجات ا لمجتمع القطاع ا لغالب من نشاط الجمعيات،
وحيث أن الجمعيات تعمل في مجال المرأة فمن التوقع أن يكون الدفاع الجتماعي بشأن قضايا
المرأة ممثل بنسب ة عالية ب ين النشاط .يلي ذلك الخدمات ح يث ي تصدر نشاط محو ا لمية
والخدمات الصحية قائمة هذه الخدمات وهي المجالت التي تروج لها الدولة في العشر سنوات
الماضية وتشجع الجمعيات على النخراط فيها خاصة في سياق سياسات الصلح الصحي..
أما على مستوى تنفيذ السياسات فنجد محو المية و تنظيم السرة يحتلن موقعا متقدما وهو
أمكر متوقع مرة أخرى في سياق السياسة السكانية للدولة وما ترتب على مؤتمر السكان من
انخراط العديد من الجمعيات القاعدية في إدراج خدمات تنظيم السرة ضمن نشاطها.
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 -7التوزيع الجغرافي للجمعيات في علقتها بالنشطة

عدد الجمعيات
هدف خيري
تلبية احتياجات
خدمات صحية
خدمات قانونية
خدمات قروض
خدمات دينية
خدمات توعية
خدمات تعليم
محو أمية
دروس تقوية
تعليم نظامي
تدريب مهني
اقتصاد منزلي
ترفيه
تنظيم أسرة
محو أمية
توزيع سكان
أطفال شوارع
معوقين

القاهرة
4
2
3
3
2
2
2
4
2
2
1
1
2
1
3
2
2

الجيزة
4
3
2
2
3
1
1
1
-

السكندرية
3
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
-

بورسعيد
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

البحيرة
3
1
2
2
1
3
2
1
1
2
3
1
1

الدقهلية
3
2
3
3
1
3
3
2
3
2
1
3
2
3
2
2
1
2
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الشرقية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

المنيا
4
2
4
1
3
4
3
4
4
4
3
3
3
1
1

سوهاج
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

شمال سناء
3
1
3
2
1
1
2
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2

أسوان
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

أسيوط
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

التوزيع الجغرافي للجمعيات في علقتها بالنشطة (تابع جدول )7

مسنين
أحداث
حقوق إنسان
حقوق نساء
حقوق طفل
حقوق اقتصادية
حقوق سياسية

القاهرة
3
3
2
1

الجيزة
2
4
2
1
2

السكندرية
2
2
2
-

بورسعيد
1
1
1
-

البحيرة
1
1
1
1
1

الدقهلية
1
1
1
2
2
1
-

الشرقية
1
-

المنيا
1
3
2
2
1

سوهاج
1
1
1
1
1
1

شمال سناء
1
1
2
3
3
2
3

أسوان
1
1
1
1
1

أسيوط
1
1
1
1
-

ل شك أن حجم العينة ليس كافيا لستنتاج علقة بين التوزيع الجغرافي للجمعيات والنشاط الذي تمارسه ن وان كان من الملفت للنظر أن أعلى نسبة من النشطة متواجدة في جمعيات
القاهرة والجيزة ( غالب ا بحك م كونها ا لعاص مة بالمعنى الوا س ع للكلمة) و المنيا ..حيث تو جهت أنظا ر الكثير م ن هيئات التنمية في الع قد الخي ر في محاولة لعطاء ا لصعيد حق ه من
مشروعات التنمية وقد يكون أيضا في محاولة لطرح بديل تنموي لمخاوف تفشي الرهاب في الصعيد ..ورغم أن العينة ل تفيد تحليل النشاط إل انه يمكننا أن نرصد عددا من النشطة

أقل انتشارا من غيره ونرجح أنها غالبا النشطة التي بدأت في الظهور مع بروز النموذج التنموي "غير الحكومي" كبديل لنموذج التنمية كمسئولية الدولة (مثال :خدمات قروض ،تعليم

نظ امي) إل ى جان ب أنشط ة ارتبط ت بمؤتمرات العقد الحال ي مث ل توزيع ال سكان وأطف ال ،وه ي أنشطة تتكرر بمعدل أق ل م ن غيره ا إذا ما قو رن ت بالنشط ة التقليدية للجمعيات م ثل
خدمات التوعية ومحو المية التي لم تخلو منها محافظة من المحافظات الممثلة في البحث.
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 -8ما هي مصادر دعم الجمعية؟

إجمالي
الجمعيات

دعم
ذاتي

جمع
تبرعات

29

22

13

أنشطة
مدرة
للدخل
23

جهات
مانحة
محلية
10

دعم
حكومي
15

جهات
مانحة
أجنبية
14

أخرى
3

يمثل الدعم الذاتي والنشطة المدرة للدخل مصدرا هاما لدعم الجمعية في الغالبية من الحالت.
أكثر م ن نصف الجمعيات بقلي ل يحصلون على دع م م ن الحكوم ة في حي ن يحصل أ قل من
النص بقليل على دعم من جهات أجنبية مانحة والثلث على دعم من جهات محلية مانحة.
لزال الدعم الذاتي إذن هو العامل المشترك العظم بين أوجه دعم الجمعيات ومع ذلك نجد أن
حوالي النصف يحصلون على دعم ا من جهات أجنبية وهو ما ينفي بع ض م ا هو سائد على
التعامل م ع الدع م الجنبي م ن كون ه مقصور على ب عض المنظمات دون غيرها أو كونه
مرفوض اجتماعيا الخ..
 -9علقة سنة التأسيس بنشاط الجمعية:
السنه

>52

6170

71-80

81-90

91-92

93-94

هدف خيري
تلبية احتياجات المجتمع المحيط
خدمات صحية
خدمات قانونية
خدمات قروض
خدمات دينية
خدمات توعية
خدمات تعليم-محو أمية
خدمات تعليم-دروس تقوية
خدمات تعليم  -تعليم نظامي
خدمات تدريب مهني
خدمات اقتصاد منزلي
خدمات ترفيهية

1
1
1
1
1
1
1
1

6
7
7
4
4
6
9
9
3
1
9
7
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
3
2
2
1
4
1
3
1
2

2
2
1
1
1
2
3
2
2
2
1
2

1
2
2
2
1
3
2
2
1
1
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95-97

7
21
14
14
7
7
14
14
7
10
7

علقة سنة التأسيس بنشاط الجمعية (تابع جدول )9

السنه

>
52

تنفيذ سياسات  -تنظيم
السرة
تنفيذ سياسات  -محو أمية
تنفيذ سياسات  -إعادة
توزيع سكان
فئات خاصة  -أطفال
شوارع
فئات خاصة  -معوقين
فئات خاصة  -مسنين
فئات خاصة  -أحداث
دفاع اجتماعي  -حقوق
إنسان
دفاع اجتماعي  -مرأة
دفاع اجتماعي  -طفل
دفاع اجتماعي  -حقوق
اقتصادية
دفاع اجتماعي  -حقوق
سياسية

-

61
70
6

1

1
-

7
1

1
-

1
1

-

2

-

1

-

-

5
2
2
4

-

1
2

2
1
2

2
2

1
1
1

6
6
4

1
1
-

4
3
2

2
1
1

3
1
3

18
11
7

-

2

-

2

2

2

7

9597

7180

8190

9192

9394

2

-

2

14

1
-

2
1

14
4

1

7
7
11

ل نستطيع أن نخرج با ستنتاجات ج ازم ة من هذا الجدول ل صغ ر حج م العينة وعدم تمثيلها بال قطع للقطاع

الهلي النسائي ..ولكن تجدر الملحظة أن غالبية النشاط كان ممثل في الجمعيات التي تأسست في الفترة ما
بين  1961و ، 1971ول نجد نشاطا بعينه قد ارتفع معدل ممارسته في الفترات اللحقة ،بل ل نجد نشاطا
ق د اس تجد في الفترات الل حق ة ،وهي ن تيج ة مدهشة بعض ال شيء و ان كان ممكن تفسيرها بقطاع الجمعيات

الذي تم ت دراسته فلم ي تضمن مثل مراكز البحاث ومنظمات حق وق النسان أو منظمات ال ضغ ط ،وه ي في
تصورنا تمثل النشطة التي برزت في العقد الخير.
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 -10علقة نشاط المنظمة بظروف نشأتها

هدف خيري
تلبية احتياجات المجتمع المحيط
خدمات صحية
خدمات قانونية
خدمات قروض
خدمات دينية
خدمات توعية
خدمات تعليم-محو أمية
خدمات تعليم-دروس تقوية
خدمات تعليم  -تعليم نظامي
خدمات تدريب مهني
خدمات اقتصاد منزلي
خدمات ترفيهية
تنفيذ سياسات  -تنظيم السرة
تنفيذ سياسات  -محو أمية
تنفيذ سياسات  -إعادة توزيع سكان
مساعدة فئات خاصة  -أطفال
شوارع
مساعدة فئات خاصة  -معوقين
مساعدة فئات خاصة  -مسنين
مساعدة فئات خاصة  -أحداث
دفاع اجتماعي  -حقوق إنسان
دفاع اجتماعي  -مرأة
دفاع اجتماعي  -طفل
دفاع اجتماعي  -حقوق اقتصادية
دفاع اجتماعي  -حقوق سياسية

مبادرة فرد

مبادرة جهة
حكومية
1
4
2
1
3
2
4
2
1
1
5
4
2
2
2
1

11
4
4
12
20
15
11
8

2
2
2
1
3
2
2
1

12
20
17
13
9
11
24
20
8
1
16
15
15
15
17
4
6
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فرع لمنظمة
حكومية
3
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1

 -11أهداف الجمعية في علقتها بمصادر الدعم (عدد الستجابات = )28

الهدف من الجمعية
هدف خيري
تلبية احتياجات المجتمع
المحيط
خدمات صحية
خدمات قانونية
خدمات قروض
خدمات دينية
خدمات توعية
خدمات تعليم-محو أمية
خدمات تعليم-دروس تقوية
خدمات تعليم  -تعليم نظامي
خدمات تدريب مهني
خدمات اقتصاد منزلي
خدمات ترفيهية
تنفيذ سياسات  -تنظيم السرة
تنفيذ سياسات  -محو أمية
تنفيذ سياسات  -إعادة توزيع
سكان
مساعدة فئات خاصة  -أطفال
شوارع
مساعدة فئات خاصة -
معوقين
مساعدة فئات خاصة -
مسنين
مساعدة فئات خاصة -
أحداث
دفاع اجتماعي  -حقوق
إنسان
دفاع اجتماعي  -مرأة
دفاع اجتماعي  -طفل
دفاع اجتماعي  -حقوق
اقتصادية
دفاع اجتماعي  -حقوق
سياسية

دعم
ذاتي
10
18

تبرع أنشطة مدرة
للدخل
12
8
18 11

منح
دعم
حكومي محلية
3
7
5
10

منح
أجنبية
3
11

13
9
9
10
20
15
7
1
14
13
13
11
13
3

11
8
5
7
13
13
6
1
8
9
9
9
11
3

14
9
10
11
21
17
8
1
17
15
13
13
14
4

8
5
7
7
14
11
5
1
13
11
10
7
9
2

5
1
4
3
9
5
2
0
8
5
4
3
3
1

8
5
7
3
12
8
1
0
8
8
7
7
8
1

6

4

5

3

2

3

9

7

9

6

4

5

4

1

4

4

1

1

3

2

4

4

1

2

10

8

8

4

5

5

16
13
9

11
10
8

16
12
10

10
9
7

8
5
3

12
7
6

6

4

6

5

6

7
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 -12هل حدث انقطاع في حياة الجمعية؟

نعم
1

غير مبين
1

ل
27

 -13هل حدث انقطاع في حياة الجمعية ( في علقته بمصادر الدعم)

ل
21
12
23
15
10
13

نعم
دعم ذاتي
1
تبرعات
أنشطة مدرة للدخل -
دعم حكومي
جهات مانحة محلية -
جهات مانحة أجنبية 1

 -14هل حدث انقطاع في حياة الجمعية في علقته بالعضوية النسائية
لم ترتبط أي من أسباب القتصار على العضوية النسائية بحدوث انقطاع في حياة الجمعية.
 -15هل استمرت الجمعية على نفس النشاط منذ تأسيسها؟

عدد الستجابات
نعم
ل
ل استجابة

28
19
8
1

59

 -16لماذا لم تستمر الجمعية على نفس النشاط منذ تأسيسها (في علقتها بأشكال الدعم)؟

عدد الستجابات

دعم
ذاتي

ظهور احتياجات جديدة
فشل المنظمة في النشطة
السابقة
تزايد الفقر
تغيير مجلس الدارة
تغيير/انسحاب بعض
العضاء
إمكانية الحصول على دعم
إمكانية المشاركة في
مؤتمرات دولية

8
-

تبرع أنشطة
مدرة
للدخل
8
4
-

منح
أجنبية

دعم
حكومي

منح
محلية

7
-

2
-

3
-

1
-

2
2
1

2
2
-

2
1
-

1
-

2
1

3
4

2
1

4
4

2
2

1
1

1
2

 -17تراوح عدد الذكور في مجلس الدارة بين (ل يوجد) في  15من الحالت واثنى عشر في حالة واحدة
بمتوسط ثلث رجال في مجلس الدارة .كان توزيع الرجال في مجالس الدارة كالتالي:

عدد الرجال
عدد الجمعيات

0
15

2
1

1
2

4
2

3
1

6
2

5
1

8
1

7
2

9
1

 -18تراوح عدد النساء في مجالس إدارة الجمعيات المبحوثة ما بين ل يوجد وست نساء ،بمتوسط  7نساء
وكانت النساء موزعة على مجالس الدارة كالتالي:

عدد النساء
عدد الجمعيات

0
1

1
1

2
1

4
1

3
3

5
2

6
1

7
6

8
2

11
5

9
6

 -19تراوح عدد الذكور في ا لجمعي ة العمومية ل لجمعيات المبحوث ة بين ل يوجد ف ي س بعة عشر جمعية و
 900في جمعية واحدة موزعين كالتالي:

عدد الذكور

0

2

8

17

25

26-50

عدد الجمعيات

17

1

1

1

1

1

<
50
1

 -20تراوح عدد النساء في الجمعية العمومية للجمعيات المبحوثة بين ل يوجد في خمس حالت و 400في
جمعية واحدة موزعة كالتالي:

عدد النساء
عدد الجمعيات

0
5

1-10
1

11-30
2
60

31-50
2

51-100
7

< 100
12

12
1

 -21ما هو السبب في اقتصار عضوية المنظمة من النساء فقط؟ (عدد الستجابات=)17

العدد
4
4
9

السبب
عدم الرغبة في الختلط
سهولة العمل مع النساء
سهولة إقناع الزوج بهذا العمل
أهمية القضايا النسائية

 -22ما هو السبب في كون العضوية مختلطة؟ (عدد الستجابات = )22

السبب
لسهولة الحصول على ترخيص
أهمية العمل المشترك
مشاكل الرجال والنساء واحدة

عدد الستجابات
نعم
ل

العدد
16
6

هل هناك رضاء عن عمل المنظمة؟
29
28
1

اتفقت الباحثات علي أن يستند البحث الميداني إلى دراسات حالة لعشر من المنظمات النسائية – علي انه بعد
محاولت لتصنيف ما يمكن أن يوصف بمنظمات نسائية ومن أجل تحديد ملمح المنظمات محل البحث لتجنب
إغفال قطاع منها ،رأينا أن نبدأ البحث الميداني بدراسة استطلعية بين عدد أوسع من المنظمات بحيث تكون
استجابات المنظمات هي الساس الذي نستند إليه في التصنيف.
وبالتالي ف قد تم إعداد ا س تمارة بح ث تتضمن أس ئلة ع ن بعض المعلومات ا لوصفية ل لمنظمة ،وع ضويتها
وأهدافها ومصادر دعمها كما تضمنت أسئلة عن القطاع المتأثر والمستهدف بنشاطها منذ سنة التأسيس حتى
أداء هذا البحث (مرفق الستمارة).
و قد تم إرسال الستمارة – عن طريق البريد المسجل – إلى عدد ( )70من الجمعيات في مختلف المحافظات
وهي تمثل قائمة علقات مركز دراسات المرأة الجديدة وتم استخراجها من قائمة مراسلت المركز .وقامت
الستاذة حنان نصار بتحليل الستمارات إحصائيا ثم تم جدولة النتائج علي أساس أن يتم فرزها بحيث يسمح
ذلك بتصنيف المنظمات والجمعيات تمهيدا لختيار حالة أو حالتين من كل فئة لدراسات الحالة.
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دراسات الحالة
تم اختيار درا سات الحالة بنا ءا على عدة معايير :التنوع في النشأ ة ،وفي ا لرؤية ،وف ي النشطة ،والتنوع
الجغرافي .وقد حكمت دراسات الحالة مدى الستجابة للدخول ضمن العينة من ناحية ومدى توافر الوقت لدى
بعض ال جمعيات لعقد لقاء لل خوض في الموضوع ات المتعلق ة بعملها .ولذلك اض طر طا ق م البح ث إلى تبديل
بعض الجمعيات بجمعيات أ خرى في حالت محدودة .وقد ضمت ا لعينة جمعيا ت من الق اهرة وم ن وجه
بحري ( السكندرية ،دمنهور ،بور فؤاد ،ا لعريش) ومن و جه قبلي (أ س وان ،المنيا) .كم ا تضمنت جمعيات
تعم ل مع ا لقواعد  grassroots organizationsوجمعيات تق وم بالدفاع الجتماعي والنشا طية
 activismوكذلك جمعيات ليست جمعيات خاصة بالمرأة بل تتوجه إلى مجمل المجتمع ولكن يدخل ضمن
أنشط تها مكون خاص بالمرأة .وبالض اف ة ،فقد تضمنت إحدى ال حالت منظمة تضم مجموع ة من الجمعيات
والمنظمات .ومن ض من الح الت العشر هناك ثلث منظمات ل يندرج ن تحت مظلة الشئون ال جتماعية.
كذلك اختلفت الجمعيات المبحوثة م ن حيث ا لحج م والتأثير ال جغرافي حي ث تضمنت العينة جمعيات له ا ثقلها
على المستوى القومي ،وخاصة في صعيد مصر حيث يتخذ الفقر أشكال ومضمونا أكثر إيلما وحدة ،بينما
تضمنت جمعيات أخ رى ل تضم ف ي عضويتها إل أفراد معدودات نج حت  -أ و لم تنجح  -ف ي التأثير على
النطاق العام.
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ملتقى الهيئات لتنمية المرأة

النشأة
نبتت الفكرة في عام  1994من مصريتان تعيشان في المهجر .وقد تميزت التجربة بأنها ضمت إلى جانب
الجمعيات الهلية ،أمانات المرأة بالحزاب السياسية على اعتبار أن هذه التشكيلت جزء من المجتمع المدني.
ا ستمرت المناقشات على مدى عامين في إطار لجنة مكونة من  9جمعيات استمر منها سبعة وكان دور هذه
اللجنة هو صياغة وبلورة احتياجات المجموعة.
أ شهر ا لملتق ى ف ي نهاية  1996وه و يضم جمعيات وم جموعات من تيار ات مختلف ة ،فبينها ا لناصري
و الليبرالي و اليسا ري ،وهناك جمعيات ذات ميول دينية إ سلمية ومسيحية ،وهناك جمعيات خي رية ،وكان
المعيار الساسي لتجمعهم والحد الدنى المشترك بينهم هو الموافقة على كافة بنود التفاقية الدولية للغاء كافة
أشكال التمييز ضد النساء.
تتكون ا لجمعية العمومي ة للملتق ى من  22جمعي ة تشم ل جغرافيا ا لصعيد ،الدلتا ،القاهرة .ويتكون مجلس
الدارة من عشر جمعيات ونسبة تمثيل النساء  9إلى  ،1أي أن الرجال أقلية ولكن الملتقى غير مقصور على
النساء فقط.

الرؤية

تكمن أهمي ة ملتق ى الهيئات لتنمية ا لمرأة ف ي أن ه يمثل أ حد النماط الجديدة للعم ل الهلي ف ي مصر والتي
ظهرت على الساحة مؤخرا وهي عبارة عن مشاركة مجموعة من الجمعيات والمنظمات في تشكيل شبكة فيما
بينها .كم ا أن الملمح ا لممي ز الثان ي هو عدم النضوا ء تحت مظلة وزا رة الشئون الجتماعية ،بل ا لتسجيل
 126نقاش مع جيهان أبو زيد ،عضو مؤسس بالملتقى.
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كشركة مساهمة.
وتقول إحدى عضوات ا لملتقى "فكرة ا لملتق ى هي ت نمية ال جمعيات م ن أجل أدا ء أفضل ،أي م حاولة تنمية من
يق وم بالتنمية ،وعليه ف نحن حل قة و س يطة لي س لن ا اتصال بال جمهور مباشرة إل عبر الندوات والمجلة ا لتي
نصد ر منها  4آلف نسخ ة ومن خلل ا لتدريب ل لعاملين بالجمعيات" .كم ا تضيف " يميزن ا سعينا لكتشاف
ص يغة أو توليفة منا سبة لتبادل المعلوما ت وس بل التعاون مع تيارا ت مختلفة ..كما يميزنا وجود أه م مؤسسة
للفلحين في مصر  -اتحاد الفلحين  -وأن أول فيلم قمنا بإنتاجه كان على الفلحين وهو فيلم ليس على أجندة
الممولين ولكنه يهم  8مليين أسرة مصرية في محاولة لفرض أجندة مصرية على الممولين وليس العكس".

الهداف

بلورت المنظمات المشاركة في الملتقى أهدافها على الوجه التالي:

• مزيد من التدريب والدعم المؤسسي.
• إيجاد منبر إعلمي يعبر عن المجموعة.
• تأسيس مركز معلومات وتوثيق يعمل على تجميع ما لدى الجمعيات ولكنه ليس بديل عنها
بمعنى أنه يجمع معلومات عن كل ما هو متوافر في مكتبات الجمعيات ول ينقلها إليه بل
يستكمل ما ليس موجودا في محاولة للتكامل.
كما قامت اللجنة بإجراء حوارات موسعة على مدى عامين وتم وضع خطة إعلمية وتدريبية وتوثيقية.

النشطة ونطاقها

قام الملتقى منذ إشهاره بإنجاز ما يلي:

– أقيمت وحدة تدريب بدأت في تنفيذ برامج تدريبية.
– تكونت وحدة العلم التي تقوم حاليا بإصدار مجلة "أنهار" والتي تصدر كل ثلثة شهور.
– تكونت وحدة إنتاج أفلم (لم يكن مخططا لها  -قامت في مايو  1998بإنتاج فيلم عن أثر
قانون الصلح الزراعي على الفلحين باسم "شكاوى الفلحة والفلح الفصيح مايو
 ،"1998كما تقوم حاليا بإعداد فيلم درامي قصير عن التفاقية الدولية للغاء كافة أشكال
التمييز ضد النساء.
– يقوم الملتقى بنشر البحوث.
– قام الملتقى بفهرسة  1400كتاب في وحدة التوثيق.
– يعقد الملتقى ندوات للتوعية بقضايا المرأة ويحضر هذه الندوات عدد معتدل من الجمهور،
وعادة ما يقوم الملتقى بالتنسيق لهذه الندوات وبالستعانة بمحاضرين خارجيين لدعم
خبراتهم.
الممارسة الداخلية
علقة الجمعية العمومية ومجلس الدارة علقة إجرائية طبيعية وتقوم الجمعية العمومية بتقييم كافة النشطة
كما أنها المستفيد الساسي من هذه النشطة.

أهداف مستقبلية

أم ا في المرحلة المقبلة وا لتي تبدأ م ن يناير  1999وتمتد على مدى ثلث سنوات ،فإن ا لملتق ى يسعى إلى
تكوين ل جن ة قانونية لط رح قانون بديل لقانون الحوال الشخ صي ة ،والتوسع في إنشاء وحدة البحوث ،وت حويل
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المجلة إل ى مجلة شهرية ،وال وص ول ف ي نهاية هذه المرحلة إلى امتلك مواد تدريبية مصر ية مبنية على
تصو رهم من احتياجات الجمعيات بدل من العتماد على المواد المترجمة .كذلك يتطلع الملتقى إ لى تنمية
موارده الذاتية من خلل تنمية كوادر التدريب وتحصيل الرسوم على الدورات التدريبية ومن خلل فتح وحدة
التوثيق للجمهور ووضع رسوم رمزية.

جمعية تنمية المرأة بدمنهور

127

النشأة
تأسست الجمعية منذ خمسة عشر عاما وتعمل في محافظة البحيرة..وغالبية العضوية في الجمعية من مدينة
دمنهور وهي ع ضوي ة مختلط ة تجم ع بي ن النساء والرج ال المهتمين ب قضايا المرأة يمثلون ال جمعية ا لعمومية
التي تنتخب مجلس الدارة المكون من  7أشخاص.

الرؤية

حي ن تتحدث الجمعي ة عن تنمية المر أة فإنه ا تركز على القاعدة الع ريضة ف ي الريف والق رى وليس ا لنخبة
المثقفة .وبالتالي ،فإن اختيار القضايا التي تتناولها الجمعية يستند إلى أهمية تلك القضايا في المناطق الريفية
ومن أب رزها ارت فاع نسب ة المي ة وغلبة العادا ت الت ي تميز بين الر ج ل والمرأة وتدني مستوى المرأة
القتصادي .أم ا النسا ء في ال حضر فإن أبرز قضاي اه ن تتمثل ف ي المية السياسية والق انونية وا لعزوف عن
المشاركة في الشأن العام.

الهداف

تهدف الجمعية إلى العمل على تنمية المرأة اجتماعيا وتحقيق مشاركتها في العمل العام بالريف والحضر..كما
تسعى إ لى تنميتها اقتصا ديا لمواجهة ظاهرة "ت أنيث الف قر" ،إض افة إل ى توعيتها بحق وقها الق انونية وا لسياسية.
فيما يتعلق بما ترغب الجمعية في تحقيقه على مستوى المجتمع المحلي الذي تخدمه فإنه يتلخص في التالي:

 .1تغيير وصمة أمية المرأة خاصة في الريف حيث تصل النسبة في البحيرة إلى  %82بين
النساء.
 .2أن تشعر المرأة بكيانها وشخصيتها وأن تبدي قدرا من الرغبة في النضال لتحقيق ذلك.
 .3أن تتلشى مفاهيم التمييز بين الرجل والمرأة ليقف المجتمع ويتقدم على ساقيه.
 .4أن يتحقق مناخ مشجع ودافع للممارسة الديمقراطية الحقيقية.

كما كان هناك تعليق شخصي لنائب رئيس الجمعية الذي يتمنى  -على مستوى البلد  -أن تتطابق الفعال مع

القوال ،فل تقال شعا رات براق ة تتبخ ر عن د التنفيذ وذلك في اغلب الدوائر والمجال ت وأن يأتي اليوم الذي
نرى فيه كل ما نص عليه الدستور والقوانين من حقوق وواجبا ت تمارس بشكل طبيعي"..فل نرفع شعارات
ونصدر تشريعات ثم نفرغها من مضمونها بالممارسة".

 127نقاش مع إبراهيم نعيم ،نائب رئيسة الجمعية.
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النشطة ونطاقها
توا ج ه الجمعية ا لمشكلت التي توا ج ه المرأة بتنظيم بر امج التوعي ة وتعلي م وتدريب المرأة ال ريفية من خلل
 24مرك ز لتنمية المر أة موزع ة على س ت مراك ز إدارية بالمح افظة .ومن أ جل تح قي ق برامجها تتعاون
الجمعية بشكل مستمر مع المجالس المحلية والشئون الجتماعية وفرع جامعة السكندرية بدمنهور" .صحيح
أن هذه الجهات ل تتبنى القضايا التي تتبناها الجمعية ولكنها تتعاون وتيسر النشاط متى طلبنا منها ذلك" .فمنذ
 12سنة عل ى سبيل ا لمثال أسند إلى ال جمعية مشروع لتنمية المرأ ة الريفي ة بتمويل من وزارة الشئون
ال جتماعية واليونيسي ف وينفذ هذا المشر وع في  24قرية .ويهدف هذا المشروع إل ى تحقيق ا لتنمية ا لبشرية
من خلل مدخل اقتصادي يتمثل في إقراض المرأة الريفية الفقيرة لعمل مشروعات صغيرة..وقد تجاوز عدد
المستفيدات من المشروع  15ألف سيدة.
إ لى جانب ا لتعاون مع الجهات ال رسمية تتعاون الجمعية أيضا مع العديد من الجمعيات وا لمراكز ا لنشطة في
مجال المرأة ومجال الجمعيات اله لية بالقاهرة و السكندرية ومنها عل ى سبيل المثا ل مرك ز دراسات المرأة
الجديدة ،رابطة المرأ ة العربية ،مركز قضا يا المرأ ة المصر ية ،الجمعي ة المصرية لل سك ان والتنمية ،الجمعية
المصرية لتنظيم السرة ،معهد تنظيم السرة بالسكندرية ،جمعية الثقافة والتنوير بالسكندرية.
بالضافة إلى النشطة السابقة ،فإن الجمعية من الجمعيات النشيطة في ملتقى تطوير العمل الهلي الذي تشكل
لمناق شة مشروع الجمعيا ت الجديد ولتنسي ق الجهود الهلية م ن أج ل مجتمع أه لي ديمقراطي .وبالتالي فإن
ا لجمعية على علم بتطورات ال قانون الخيرة وتلع ب دورا تنسي قيا هام ا بين جمعيات محاف ظة البحير ة في هذا
الصدد ونجحت في ضم ثمان جمعيات إلى الملتقى.

الممارسة الداخلية

تتف اوت درجة نشاط العضوات والعضا ء وفق ا لستعدادهم الطبيعي م ن ناحية ووف ق ا لم ا يناط به م من
مسئوليات من ناحية أخرى .فمجلس الدارة إذن هو الذي يطلب من أعضاء الجمعية العمومية المشاركة في
هذا النشاط أو ذاك .وهذا التفاوت بين النشاط يجعل من الوارد أن تكون هناك عضوة مؤثرة وفاعلة أكثر من
غيره ا ولكن ل يعني ذلك أن يتوقف نشاط ا لجمعية على نشاط و احدة من أع ضائه بشكل خاص ..وقد يتأثر
النشاط مرحليا بانسحاب أحد العضاء الفاعلين ولكنه ل يتوقف.

المشكلت

ل م يحدث أن تعرض ت الجمعية لرفض نشاط أو إجراء ب عينه أو التعرض لعر اقي ل بعينها نتيجة تدخل وزارة
ا لشئون الجتماعية ا ستنادا إ لى تطبيق القانون  “ ،32ربم ا لن جمعيتنا لها و ضع خا ص يتمثل في وجود
قيادات تنفيذية حالية وسابقة من الشئون الجتماعية في عضويتها".
128

جمعية بورفؤاد لرعاية السرة والطفولة

النشأة
تم إشهار الجمعية في  5يناير  1994تحت رقم  281شئون اجتماعية بمحافظة بورسعيد..غالبية العضوية
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في الجمعية من النساء وكذلك مجلس الدارة.

الرؤية

تر ى الجمعية أن من أبرز مشا ك ل النسا ء في م صر قانون الحوال الشخ صية والمما رسات الضار ة بالنساء
وخاصة مظاهر العنف ضدهن مثل "النتهاك البدني للفتيات بإجراء الختان" ،وعمالة الفتيات في سن صغيرة
وقانون الجنسية الذي يحرم المصرية المتزوجة من أجنبي بإعطاء جنسيتها لبنائها.
كم ا ترى رئيسة ا لجمعية أن الضغو ط القتصا دية والسي اسية ه ي منأه م المشكلت الت ي يواجهه ا المواطنين،
فتقول أن الفقر في ازدياد في نفس الوقت الذي يزيد فيه غنى الغنياء وتتوقع أن يتفاقم الفقر مع تفاقم المشكلة
السكانية.

الهداف

تهدف الجمعية إلى رعاية السرة والطفولة وتقديم الخدمة الصحية للفقراء إضافة إلى مشروع للسر المنتجة
لدعمها اقتصاديا..كما تهدف الجمعية إلى الحفاظ على البيئة وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والقانونية .وقد
أ ضاف ت الجمعية إلى نشا طها مؤخرا بعدي تنمية المجتم ع وحماي ة المست هلك وهما نشاطان مرتبطان بتطور
علقة الجمعية بوزارتي الصحة والسكان والشئون الجتماعية.

النشطة ونطاقها

تعمل ال جمعية من خلل مق رين ،الول بفيل هيئة قن اة السويس ويمارس نشاط م ح و المية وتعليم الكبا ر مع
السيدات إضافة إلى تعليم الخياطة والتريكو .المقر الثاني عبارة عن دور في مبنى مكون من خمس شقق من
مشروع السر الجديدة ويتبعه مكتبة وحضانة مدارة من قبل الشئون الجتماعية وبه مركز للصحة النجابية
يتبع المرك ز التخصصي لتنظي م الس رة وبه عيادة أمرا ض نسا ء وتنظيم أ سرة وعيادة أطف ال ومعمل تح اليل
متطور.
في مو اجهة المشا ك ل الت ي تعان ي منها ا لمرأة المصرية ،تعم ل الجمعية عل ى تنظيم ا لندوات التثقيفية بالق ضايا
الق انونية وا لصحية والحرص على أن تشارك ال جمعية في المؤتمرا ت الت ي يت م تنظيمها بالقاهرة وإشراك
الجمعية في مجموعات العمل التي تنظم حول بعض القضايا مثل قوة العمل المناهضة لختان الناث والنشطة
ا لت ي تنظمها جمعية تنظيم السرة .كما تحرص على الح صول عل ى الملصقات والكتيبات ا لتثقيفية بهدف
توزيعها محليا واستخدامها في نشاط التوعية الذي تنظمه.
وتواجه الجمعية الفقر في عملها اليومي حيث أن أكثر المترددين من الفقراء وهم في أشد الحاجة إلى العلج
ا لطبي ا لمجان ي ،بل أن ال جمعية تضطر أ حيانا إلى ع ق د ص لت تعاون بينها وبين بعض ا لصيدليات لكي
يصرفوا لعل ج مجانا للفقراء .كما تحاول ال جمعية جم ع الت برعات العينية م ن ملب س وأغطي ة م ن بعض
التجار لتوزيعها على الفقراء خاصة في شهر رمضان.
كذلك تتعاون ال جمعية بانتظام مع الجمعيات الخر ى مثل ر ابطة المرأة ا لعربية وا لجمعية المغربي ة لحماية
الطفل إلى جانب علقات التعاون بينها وبين المجلس العربي للطفولة والتنمية والمجلس القومي للطفولة ،كما
أنه ا عضوة ف ي شبكة ا لجمعيات الت ي تنسقها الل جنة الق ومي ة للمنظمات غير ا لحكومية لل سكان وا لتنمية.
بال ضافة إلى ذلك تسعى ال جمعية إل ى التعاون مع الجهات الر سمية وجا ري فعلي ا التعاون م ع مديرية الصحة
ومديرية الوقاف وأ ساتذة الجامعات والقيادات ال سي اسية وذلك من خل ل تنظيم ندوات يتحدث فيها مسئولون
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وخبراء من كل هذه الجهات بهدف رفع وعي المرأة ورفعة شأنها .وتعد الندوات من أنشطة الجمعية الهامة
فهي تعقد بشكل منتظم وتضم كل ندوة ما يقرب من  200-150مشارك وعادة ما يكونوا من النساء ويقوم
أعضاء الجمعية بالمساهمة التنظيمية في الندوة فينسقون بين المحاضرين ويربطون بين المحاضرين ويقومون
بتحضير قائمة المدعوين والمتحدثين ،ولكنهم ل يقدمون التوعية بأنفسهم.

المشاكل

تدخلت مديرية الشئون ال جتماعية مرة و احدة في شئون ال جمعية وكان ذلك م نذ س نتين حين و افق ت الجمعية
العمومية على إضافة نشاط "حماية المستهلك" ضمن أنشطة الجمعية ورفضت مديرية الشئون هذا القرار .وقد
اضطر ت الجمعية إلى اللجو ء إلى بعض العلقات الخ اص ة في الق اهرة بعد أن فشل توجهها إلى ا لمحافظ.
وجا ري مناقشة الم ر حتى هذا اليوم .وتتعجب ال سيدة رئيسة مجل س الدارة من هذا الرفض ،ل لن القرار
قد صدر من الجمعية العمومية فحسب ،بل لنها تؤمن بأن حماية المستهلك هو مكون أس اسي من أي نشاط
تنموي.

رؤية مستقبلية
تأمل الجمعية في مستقبل أكثر إشراقا وأمل بالنسبة للبلد وتركز في ذلك على تغيير القوانين سواء العام منها

أو تلك المتعلقة بالنساء .وبالنسبة للثانية تأميل الجمعية في تغيير قانون الجنسية بما يضمن للمرأة المصرية
ا لمتزوج ة من أ جن بي حق إعطا ء جنسيتها لبنائها ،وقانون الحوال الشخ صي ة بحي ث يصبح أكثر عدل و أقل
تمييزا بين الرج ال والنساء ،وإلغاء الجرا ء الذي يسمح لل زوج بمنع زو جت ه من ال سف ر ،كم ا تأمل أن تعتلي
ا لنسا ء كرسي القضاء .أم ا بالنسبة ل لقوانين الول ى ،فإن الجمعية تأم ل في إلغاء قانون الطوا رئ وأن يصدر
قانون الجمعيات الجديد بما يحقق حرية العمل الهلي واستقلله .وفي هذا الشأن فإن الجمعية عضو نشيط في
ملتقى تطوير العمل الهلي ،وتطالب فيه تحديدا برفع هيمنة الدولة على حرية العمل الهلي وإطلق الحق في
تكوين الجمعيات والتحادات بمجرد الخطار وإلغاء ع قوبة ال حبس وك افة العقوبات ا لجنائية حي ث أن العمل
الهل ي تطوعي ول يهدف إل ى الرب ح ،وأل يتم حل ال جمعية لي سبب وأن يح اسب مجلس الدارة ف قط وأن
يكون للجمعية العمومية السلطة العليا وأن تكون الجهة المحاسبية للجمعية في كل شئونها وعلى وجه الحصر
تطالب الجمعية بزيادة عدد العضاء المشاركين في لجنة إعادة صياغة مشروع القانون بحيث تمثل فيها معظم
المحافظات والجمعيات.

جمعية النهضة لتنمية المرأة بالناصرية  -أسوان

129

النشأة
مجتمع ا لناص رية حدي ث نسبيا ( 6-5سنوات تق ريبا) وهو نموذج للمجتمعا ت الناتج ة عن الهجرات الداخ لية.
جمعية النهضة لتنمية المرأة بالناصرية إحدى النجازات الهامة لمشروع التحسين الحضري لمنطقة الناصرية
وقد أشهرت بتاريخ  ،1/8/1996إل أن المؤسسات قد عملن في مجال العمل الجتماعي وخاصة المرأة منذ
سنو ات طويلة حي ن ك ن تابعات لجمعية تنمية ا لمجتمع بالن اص رية منذ عام  .1992هذا وسيتم ا ستلم م بنى
خاص بالجمعية بشرق الناصرية ويتكون من  15حجرة و 4محلت تجارية .وهذا المبنى منحة من الجانب
 129نقاش مع زينب عابدين ،رئيسة الجمعية.
67

اللماني بمبلغ  55.000جنيه (مباني فقط) ،وتقوم الجمعية حاليا بالتأسيس.

الرؤية

تعتمد فلسفة ا لمشروع اعتمادا كبيرا ومباشرا على مبدأ ا لمشاركة الشعبية .ولهمية دور جمعية النهضة في
تنمية وتطوير المرأة وللو ص ول لهذا التنظي م المجتمعي بدأ تقسي م منطقة ا لناصرية إلى  10قطاعات واختيار
ممثلين شعبيين لهذه القطاعا ت للمساعدة في ت نفيذ م فهوم وفلسفة المشا رك ة الشعبية .وفيم ا تعلق بحل مشكلة
المرأة في مصر ،ترى رئيسة الجمعية أنه يتم ذلك من خلل اشتراك الجمعية في الندوات والمؤتمرات خارج
أسوان والمشاركة في المحاور حيث أن الجمعية مشتركة في عدة محاور فالشتراك يساعد في وضع الحلول
ل لمشاك ل التي توا جه ا لمرأة ف ي مصر ،كم ا يتم ذلك من خ لل عمل ا لجمعي ة على زيادة تنمية ا لمرأة صحيا
واجتماعيا وثقافيا.

الهداف

رفع مستو ى دخل المرأة والنهوض به ا ولتلبية احتيا ج شعرت به المؤ سسات .كما تهدف الجمعية إلى تغيير
العادات والتقاليد ،وتحسين مستوى معيشة المنطقة ،وإقناع السيدات بوقف عملية ختان الناث.

النشطة

• يوجد
• يوجد
• يوجد
• يوجد
• يوجد
• يوجد
• يوجد

عيادة مجهزة (تنظيم أسرة  -ممارس عام).
نوادي طفل وعددها  3فصول.
قاعة مؤتمرات لليجار.
كافتيريا للجمعية.
فصول تعليمية ووحدة إنتاجية للملبس الجاهزة.
آلة كاتبة.
ماكينة طوب خاصة للجمعية من هذه منحة.

أم ا عن المترددات على ا لجمعية ،ف حي ث أن منطقة النا صرية تضم فئا ت من مختلف البلد نظرا للهجرة

الداخلية ،ونظرا لظروف العمل أصبح هناك مترددات من الريف والحضر معا.
وبالضافة إلى النشطة الخدمية التي تقدمها الجمعية ،يتم عقد ندوات داخل وخارج المقر والموضوعات التي
تتناولها تلك الندوات صحية ،دينية ،اجتماعية ،ثقافية .أما عدد الحاضرين في هذه الندوات فيتراوح بين -30
 35على حسب نوع كل ندوة وحسب اختيار الموضوع ،كما يتم التفاق مع محاضرين متخصصين من داخل
وخارج أسوان.

الممارسة الداخلية
يوجد بمنطقة النا صرية  39جمعي ة ومضيف ة وتم اختيار  9جمعيات لنشر الوعي ا لصحي و الثقافي

والجتماعي ،والجمعية غير قاصرة على فئات معينة ولكنها لجميع فئات الناصرية.
كم ا يساعد مجلس إدارة ال جمعية عدد من اللجان هي :ا للجن ة الجتماعية والقروض ،ال لجنة الثق افية ،الل جنة
ا لصحية ،الل جنة ا لبيئية ،لجنة الشراف عل ى الجمعية (والجمعيات والم ضايف الخرى)  ،لجن ة الدعاية
والعلن ،لجنة الهجرة والسكان.
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ويو جد بالجمعية أعضاء نشطاء جدا ومدربين جيدا ،ول يوجد أ ي توقف بنشاط الجمعية مهم ا كان ت السباب
لن يوجد بالجمعية كوادر من الجمعية العمومية ومتطوعات مدربة تدريب جيد ولكل نشاط صف آخر.

المشكلت التي تواجهها الجمعية

إن ازدياد نسبة الفقر نظرا للحالة القتصادية وغلء المعيشة وكثافة السكان تؤثر على جمهور الجمعية ،حيث
يسعى الناس وراء زيادة الدخل ول يعطون أهمية لحضور الندوات.
كما ترى ال جمعية أن هناك مشا ك ل متعلق ة بالتعليم وال صح ة وجهل المرأة بح قوقه ا يج ب معالجته ا في ا لخطة
المستقبلية للجمعية.

جمعية رعاية السرة بالسكندرية

130

النشأة
بدأ النشاط عام  1932وكان م قر ا لجمعية تابع ا لمستشف ى الماترنيتيه  Maternitéث م ت م تأمي م المستشفى
وبدأت مجموعة من الناس القيام بأنشطة شبه خيرية ثم تم تسجيل الجمعية في الشئون الجتماعية.

الرؤية

تعتمد رؤية الجمعية على أن الطلق من أهم مشاكل النساء في مصر وأن سوء الحالة القتصادية العامة تؤدي
إلى تفاقم هذه المشكلة .ومن هنا تأتي أهمية دور مكتب توجيه السرة.

الهداف

تستهدف الجمعية جمهور معظمه من الحضر ينتمي إلى طبقات مختلفة وخاصة جمهور مكتب توجيه السرة
حيث أن الخلفات السرية تتجاوز الحدود الطبقية.

النشطة

• مركز تدريب مهني.
• محو أمية.
• مركز تنظيم السرة.
• أنشطة ربات البيوت.
• مكتب توجيه السرة :يتكون من مجموعة من الخصائيين الجتماعيين ومستشار قانوني.
ويتعامل المكتب مع المشاكل والخلفات السرية ويسعى إلى حلها والصلح بين الطرفين،
فإذا ما تعذر ذلك يتولى المكتب الجراءات القانونية أو غيرها في سبيل إنهاء الخلف أو
المشكلة.
• ندوات توعية حول موضوعات مختلفة منها تنظيم السرة ،الزواج المبكر ،ختان الناث.
وقد عقدت الجمعية خلل الستة شهور الخيرة ثلث ندوات تراوح فيها الحضور حول
متوسط  50شخص.
• كما تنتمي الجمعية لمشروع الدعم المؤسسي والفني للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة
بكين الذي تدعمه منظمة اليونيسيف.
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• يجمع عدد من أعضاء الجمعية بين عضوية جمعيات أخرى ومن هنا يحدث نوع من التشبيك
بطريق غير رسمي ،كما يتم تحويل بعض الحالت إلى مكتب توجيه السرة من قبل
جمعيات أخرى.
الممارسة الداخلية
هناك اجتماع سنوي ل لجمعية العمومية واجتماع شهري لمجلس الدارة .ودور ال جمعي ة العمومية ه و التقييم
ا لسن وي لنشطة ال جمعية .و قد كان أغلبي ة رؤساء مج لس الدارة من الر جال ومنهم شخ صيا ت ف ي مناصب
حكومية مثل محافظ السكندرية الذي كان أو رئيس لها.
وتنحصر مصادر تمويل الجمعية في إعانات وزارة الشئون الجتماعية بالضافة إلى تبرعات من أفراد والتي
تصرف في غالبيتها في بند مكتب توجيه السرة.

جمعية تنمية ونهوض المرأة

131

النشأة
قامت فكرة هذه الجمعية في عام  1986على شعور بعض العاملين والعاملت في المجال التنموي في منطقة
ا لمقطم  -و الزبالي ن بصفة خ اصة  -باحتياج ا لنساء المعيلت لسر إلى المساعدة .هذا وق د أكتشف هؤلء
العاملون في المج ال التنموي أن هناك منطقة تحتاج بشدة إلى هذا النوع من الخدمات وهي حي منشية ناصر
حي ث ل توجد جمعيات أخر ى تقوم بتقديم هذا النوع من الخدمات .وقد تجمع ت مجموع ة من  20فردا من
المهتمين والمهتمات وأشهروا جمعية تنمية ونهوض المرأة في عام  1987كجمعية أهلية مشهرة لدى وزارة
ا لشئون الجتماعية .وال جدير با لذكر أن ال جمعية لم ت عان ي م ن تدخلت تذكر م ن قبل وزارة الشئون
ال جتماعية ،اللهم إل اهتمام حدث مؤخر ا وأدى إلى بعض التخ وف لدى المؤسسين ،ولكن الوزارة ا ستقرت
على أن أهداف الجمعية واضحة ومبنية على أسس سليمة.

رؤية المنظمة

ترى الجمعية أن وضع المرأة  -وخاصة التي تنتمي إلى الفئات المهمشة  -في انحدار وأن عليها النضال في
جبهات متعددة ،كما يرى العضاء أن ا لنواحي ا لتشريعية ل تتقدم ب الشكل المر جو .وف ي س عي هذه المنظمة
يدخ ل عنصر مساعدة المرأة على ا سترداد كيانها وال شعور بقيمة ذاته ا وتطوي ر قدرته ا على مسا عدة نفسها
وأسرتها .ويعمل أعضاء الجمعية بطريقة تطوعية.

أهداف المنظمة

ورغم أن عضوية هذه الجمعية مختلطة ،أي تضم في صفوفها رجال ونساءا ،فقد حددت لعملها أهداف نسوية
لم تحد عنها حتى الن ،وهي عبارة عن ثلثة أهداف:

– مساعدة المرأة من الناحية الفنية.
– مساعدة المرأة من الناحية المالية.
– مساعدة المرأة من الناحية القانونية.

ويتم ذلك ع ملي ا عن ط ريق إمداد النسا ء المعيلت لسر بقر وض ص غيرة م ع تقديم ا لمعونة ال فنية في إتمام
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إجراءات إدارة وتنظيم المشروع الصغير بالضافة إلى تقديم الستشارات القانونية التي ركزت على التوعية
بإجراءات استصدار البطاقات الشخصية إضافة إلى المسائل القانونية بصفة عامة.
وت فضل ال سياسة ا لمتبعة ف ي المنظمة عدم الخرو ج عن الهداف ال رئيسية التي و ضعته ا لنفسها .إل أن ه بعد
اكتشا ف بعض الحتياجات الض افية ،ت م عق د دورة تدريبية ل لتوعية ال صحية ،ك ما ق امت ال جمعية ببعض
النشطة في مجال محو المية.

الفئات المستهدفة

أم ا فيما تعلق بال جمهور المستهدف من هذه الخدمات ا لت ي تتوج ه أساسا إلى ا لنسا ء المعيلت لس ر ،فق د تم
تحديد سبع شرائح هي :الرامل ،والمطلقات ،والمهجورات ،وزوجة المدمن ،وزوجة المسن ،وزوجة العاجز،
والخت الكبرى التي تجبرها ظروف الحياة على العمل لعالة باقي أفراد السرة .ومن الملحظ أن الجمهور
المستهدف يتزايد مع زيادة الفقر.

النشطة

بالضافة إلى تقديم القروض الصغيرة للنساء المعيلت لسرهن في منطقة منشية ناصر  -وهي على حسب
قو ل إحدى مسئولت هذه ال جمعية ا لتجربة الول ى من هذا النوع ف ي مصر والت ي وصل ت حتى الن إل ى ما
يق رب من مائة قرض  -فقد عقدت ال جمعية بعض حلق ات التوعية حول موضوعا ت قانونية مثل الطلق
والزواج والميراث .وقد اتخذت هذه النشط ة ف ي بعض ال حيان عرض أفلم ا تسجيلية لق ت نجاح ا كبيرا
وسط الجمهور المستهدف.

النطاق الجغرافي

رغم أن ال حيز الحالي لنشاط ال جمعية يتمحور أساس ا ف ي منطق ة منشية نا صر (القاهرة) ،فإن ا لمنظمة تسعى
حاليا إلى توسيع نطاق نشاطها إلى مناطق أخرى بالقاهرة وهي مصر القديمة وحلوان .وقد تقدمت الجمعية
بطلب منحة إلى إحدى الجهات الجنبية لتمويل هذا التوسع والمسألة ما زالت قيد البت.

الممارسة الداخلية

إ لى جان ب النشط ة المذكورة آنفا ،يحاول أعضا ء المنظمة مما رس ة شك ل من أشكا ل الديمقراطي ة الداخلية ،إذ
أن ا لرئاس ة تتغير مر ة ك ل ثلث سنو ات وك ل عضو من أعضاء ال جمعية يعمل ف ي ك ل مركز ويمارس
مسئوليات متعددة .هناك ر وح ترف ض هيمنة أ حد الشخ اص وتتج ه نح و التفتح عل ى أسا س السن
والنوع /الجن س حيث أن المعيار ال سا سي هو القدرة على العط اء من خلل ه ذا العم ل التطوعي الشاق.
وحر صا على إر ساء ال قي م الديمقراطية ،فإن أعضاء مجلس الدارة ال سبعة كثيرا ما يدعون إلى حضور
اجتماعاتهم أعضاء من الجمعية العمومية للجمعية .وبصفة عامة ،فإن وجود واستمرار الجمعية ل يتمحوران
حول وجود ش خ ص بعينه ،ب ل يتبع أ سل وب التداول ف ي المسئوليات والواجبات والحقو ق كم ا أن هناك درجة
عالية من المحاسبية في أداء المهام و"ل نترك أحدا يتكاسل والكل يعمل".

المشاكل التي تعترض العمل

إن المشكلة الساسية التي تعترض هذا العمل هي كون العضاء المؤسسين والحريصين على تقدمها جميعهم
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موظ فين في جهات أخرى وبالت الي فإن عمله م التطوعي وحماس هم في العطاء يواجهه مشكلة ال وقت مع كثرة
المسئوليات الحياتية الخرى التي يجتهدون دوما في حلها.
كما يرى المسئولين في هذه الجمعية أنه لم يبذل مجهود من أي من الجهات الرسمية في مخاطبتهم فيما تعلق
بالقانون ا لجديد المطروح حول ع مل الجمعيات.

إل أنهم يروا أن هذا القانون المطروح لن ي شكل عبئا أو

مشكلة بالنسبة لهم فهم يعملون في هدوء ويجدون بعض الذان الصاغية من بعض الجهات الرسمية .إل أن
هناك قلق على المستوى العام وعلى تأثير ذلك القانون الجديد على حركة الجمعيات بوجه عام.

مركز دراسات المرأة الجديدة
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النشأة
في عام  ،1984بدأت مجموعة صغيرة من العناصر النسائية ذات الخلفية السياسية والمنتمية أساسا للحركة
ا لطلبي ة في ا لسب عينات ،في اللق اء معا بهدف دراسة أوضاع المرأة وقراء ة تاريخها والتعرف عل ى الخبرات
ا لعالمية .وكان هذا الشكل أقرب إلى ال حلقة الدرا سية .ثم تطور ا لشكل والمضمون وبدأت ا لمجموعة ت تجه
إلى دوائر أوسع وتنظم ورش العمل ،كما تم إصدار نشرة غير دورية ،مما أدى إلى توسيع نسبي في عضوية
المجموعة .في عام  ،1990أشهرت المجموعة نفسها على هيئة شركة مدنية غير تجارية وذلك بعد دراسة
الشكال القانونية الخرى المتاحة.

الرؤية والمبادئ

تستند المجموعة على مبادئ الديمقراطية ،والشفافية والمحاسبية ،كما تؤكد على أهمية العمل التطوعي حيث
تعمل كافة عضوات المرأة الجديدة بطريقة تطوعية .وتؤمن المنظمة بخصوصية قضايا النسا ء مع التركيز
عل ى النساء المنتميات إلى ال فئات الكثر تهميشا ف ي المجتمع .وإل ى جانب ذلك ،ف إن المنظم ة تؤم ن بأهمية
السعي لبناء مجتمع ديمقراطي عادل تختفي فيه جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو
النتماء الديني أو الفكري أو السياسي أو الطبقي.

الهداف

– المساهمة في خلق حركة نسائية مصرية بما يتضمن ذلك بلورة خطاب نسوي مصري.
– وضع قضية المرأة على أجندة القوى السياسية والجتماعية.
– مساعدة ودعم النساء المهمشات وتعزيز قدراتهن من خلل التوعية ،وتكوين جماعات
الضغط ،وتوفير المعلومات.
– تدعيم آليات الديمقراطية والمساهمة في إرساء أسس المجتمع المدني.
الفئات المستهدفة
حي ث أن المنظمة تقوم بدور الدفاع ال جتماعي فإن الفئا ت المستهدفة من نشا طه ا ه ي المجتمع ككل .إل أن
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هناك تركيزا  -حتى المرحلة الحالية  -على جمهور النسا ء بصف ة عامة ،وع لى النساء الكث ر تهميشا بصفة
خاصة .كما يستهدف النشاط النساء المنتميات إلى المنظمات التنموية الصديقة وإلى المنظمات النسائية بصفة
عامة.

النشطة

– القيام بالدراسات والبحاث الميدانية.
– نشر نتائج هذه الدراسات والبحاث من خلل الندوات وورش العمل.
– إصدار مجلة غير دورية.
– التنسيق مع منظمات نسائية أخرى مصرية وعربية والمساهمة في تأسيس الشبكات (شبكة
سالمه لمناهضة العنف ضد المرأة ،شبكة عايشة العربية ،لجنة تعزيز قدرات المرأة التي
تعمل تحت مظلة اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية للسكان والتنمية ،شبكة المنظمات
العاملة على متابعة مقررات مؤتمر بكين بمبادرة من منظمة اليونيسيف).
– المساهمة  -بناء على طلب منظمات أخرى وخاصة الهيئة القبطية النجيلية للخدمات
الجتماعية  -في البرامج التدريبية لتلك المنظمات.
– حضور المؤتمرات المحلية والخارجية.
– القيام بحملت حول موضوعات مختلفة بعضها يتعلق بالمرأة والبعض الخر يتعلق بقضايا
عامة وعلى سبيل المثال :حملة جمع التوقيعات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد النساء ،حملة الفراج عن المناضلة الفلسطينية سهيلة أندراوس ،حملة تطوير
قانون الجمعيات..
هذا ومن الصعب قياس النطاق الجغرافي لهذا النشاط.

الممارسة الداخلية

تعم ل المنظمة حتى الن عل ى أساس ال شك ل الفق ي ،حيث ل توج د مست ويات تنظيمية ويتم اتخاذ القرارات
بطري قة جم اعي ة وبالتوافق .كما تندرج العضوات  -ح سب ال رغبة  -في مشروعا ت أو برام ج نوعية مثل
برنامج العنف أو مشروع بلورة خطاب نسوي مصري.

المشاكل التي تعترض العمل

هناك نوعان من المشاكل تعترض المنظمة:

 .1مشاكل خارجية تتمثل في التجاه العام إلى حصار المرأة عموما والخطاب النسوي التحرري
بصفة خاصة مع سيطرة العقلية المحافظة على نسيج المجتمع .كذلك فإن وسائل العلم
ل تتبنى سياسة محددة لدعم قضايا المرأة .وأخيرا فإن هناك معوقات تعترض العمل
الهلي بصفة عامة وهي تتمثل  -بالضافة إلى القوانين المقيدة لحرية هذا العمل  -في
عدم التنسيق الكافي بين المنظمات الهلية مما يؤدي إلى التكرار ،وفي عدم وجود مفاهيم
عميقة للعمل الهلي وفي غياب ميثاق أخلقي يربط فيما بين الطراف المختلفة ويسمح
بالشفافية والمحاسبية.
 .2أما المشاكل الداخلية فهي تتمثل في غياب كادر متفرغ يدفع بالعمل إلى المام وبالتالي تتوقف
فاعلية النشطة على الرغبة الذاتية والقدرة على العطاء .هناك أيضا إشكالية في آليات
اتخاذ القرار والمتابعة والشراف ،وغياب للمعايير ،وتباين في اللتزام والداء وبالتالي
غياب مسئوليات محددة تسمح بالمحاسبة.
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النشأة
نشأت ال جمعية ف ي التسعينات بنا ءا على رغبة المؤ س سين ف ي تحسي ن وضع المرأة وتح قيق ا لمساو اة بشكل
فعلي.

الرؤية
تر ى الجمعية أن أهم وأ ص عب مشكلة متعلقة بأوضاع وق ضايا المرأ ة ف ي مجتمعنا تتعلق بالحقوق ا لشرعية
والق انونية ال ضائعة منه ا نتيجة عدم وع ي من ج انب المر أة من جه ة ،ونتيجة الوضاع ا لسا ئدة من عادات
وتقاليد وأعراف وبطء إجراءات التقاضي.
كما ترى الجمعية أن هناك ازدياد في حدة الفقر حيث اتسعت الفجوة بين الغنياء والفقراء ،مما كان من أهم
نتائجه إهدار طاقات المرأة.

الهداف

 .1النهوض بمكانة المرأة ورفع مستواها في كافة المجالت خاصة مع عدم وجود منظمات أو
جمعيات مشابهة في المجتمع المحلي.
 .2التوعية بحقوق المرأة المختلفة شبه المهددة في المحافظة مثل الحق في الميراث والرعاية
الصحية والتعليم ،الخ.
 .3عمل مشروعات تستهدف تشغيل المرأة وتفعيل إمكانياتها.
 .4الستفادة من موارد البيئة المحلية واستغللها بما يعود بالنفع على المجتمع والمرأة.

النشطة
 .1مشروع تنمية وتشجير حي المساعيد بالنخيل المثمر والممول من مرفق البيئة العالمي.
 .2على وشك البدء في مشروع تعليم وتدريب الفتيات على الحاسب اللي.
 .3المسح الطبي للمراض المتوطنة.
 .4تصنيف النباتات الطبية بالمحافظة.
 .5عقد ندوات توعية للمرأة عن حقوقها الضائعة ومساعدة السيدات على حل مشاكلهن بقدر
المكان.
كما أن المترددات على الجمعية من الريف والحضر معا.
وقد أفاد ممثل الجمعية بأن الفقر يؤثر على جهود الجمعية ،فكل الخدمات التي تقدم
للمترددين عليها مجانية .إل أن "درجة الوعي والتحضر تقل" نتيجة لـ"عدم القدرة
على العلم وامتلك أدوات المشاركة" .غير أن ذلك ل يؤثر على أنشطة الجمعية
واستمراريتها.
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الممارسة الداخلية
ل يوجد بال جمعية ع ضو يمكن أن تتوقف ال جمعية بانسح ابه أو يحدث بها ركود ،فكل العضا ء نشيطين
و العضوي ة مختلط ة م ا بين الناث والذكور .وتو جد اتصا لت مست مرة م ا بين ا لجمعية ومديرية الشئون
الجتماعية وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة ،حيث أن معظم أعضاء الجمعية يعملون بشكل أو بآخر مع
ا لمحافظة .غير أنه قد حدث مشكلة مع مشروع تنمية وتشجير حي المساعيد ،حيث تأخرت الموافقة شهور
من جانب أمن الوزارة وأمن الدولة.
وتنتمي الجمعية إلى الشبكة العربية للمنظمات الهلية وإلى تحالف الجمعيات الهلية.

رؤية مستقبلية

تأمل ال جمعية ف ي تحسين و ضع المرأة وتح قي ق المسا واة بشكل فعلي ،كم ا تأم ل ف ي تغيير ب عض الق وانين
المتعلقة بالمرأة مثل قانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الحوال الشخصية.
وم ن جهة أخرى تر ى الجمعية أن القانون الخاص بال جمعيات يج ب أن ين ص صراحة على عدم ال سماح
لمو ظفي ا لجه ة الدارية (وزارة الشئون ال جتماعية) بالعمل بال جمعيات بأج ر سوا ء بطري ق مباشر أو غ ير
مباشر.
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ملتقى المرأة والذاكرة

النشأة
تأسس الملتقى رسميا في يناير  ،1997حيث كان قد بدأ قبل ذلك بسنتين كمشروع إلى أن تقرر أن يكون له
و جوده المؤسسي المستقل .ويمكن القو ل بأن السم ة الكثر ت مييزا لملتقى ا لمرأة والذاكرة ه ي أنه مجموعة
بحثية تعمل وفقا لجندة نشاطية.

الرؤية

تركز المجموعة على النماط والمفاهيم الثقافية المنحازة ضد المرأة والتي عادة ما ل يتم تناولها بالتحليل .في
هذا السياق تقول منسقة المجموعة إن "النماط والمفاهيم يتم التعامل معها كما لو كانت ل تتغير ول تتزحزح.
ونحن كمجموعة نرفض هذه الرؤية ونبحث في تاريخية هذه المفاهيم ."...ومن بين التصورات التي يطرحها
ملتقى المرأة والذاكرة أنه يتعين العمل على كافة الجبهات .فالتنمية كمفهوم مثل ل يمكن حصرها في الجانب
القتصادي ،حيث أن هناك مكونات تتصل بالتنمية الثقافية ينبغي معالجتها من أجل التوصل إلى حل متكامل
لشكالية المرأة والتنمية.

الهداف
يتركز عمل المجموعة على إعادة قراءة الت اريخ الثقافي العرب ي من منظور يأخذ في العتبار ال شكل الثقافي
و الجتماعي لل جنس  genderبغرض إنتاج مادة ثق افية يمكن ا س تخدامها ف ي الدفاع الجتماع ي وف ي النشر
و اسع النتشار حول ق ضايا المرأ ة الثقافية .ومن خ لل أنشطته و رس الته ،يأمل ا لملتق ى أيضا أن يجم ع في
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نسي ج متجان س بين الدفاع الجتماعي/النشا طية والكاديمية بحي ث تسو د بينهما علقة ع ضوية عو ض ا عن
علق ة ت برز الختلف والتنافر .كم ا يطم ح الملتقى كذلك إلى إيجاد منتدى بحث ي يتخ ذ م ن التشكل ا لثقافي
والجتماعي للجنس مقولة تحليلية ،ومن ثم إدخال البحث الذي يأخذ في العتبار التشكل الثقافي والجتماعي
للجنس إلى الدوائر الكاديمية العربية .كما تضيف المنسقة "إننا نستهدف الوصول إلى مفاهيم مغايرة تناصر
حصول النساء على حقوقهن".

النشطة والممارسة الداخلية
يتضم ن السع ي نحو هذا القتراب ا لكلي العم ل م ع أكبر عدد ممكن من المؤ سسا ت والهيئات م ن أج ل تأثير
أكبر وانتشا ر أوسع لمو اق ف المجموعة .إن هذا ا لتفاعل ل يزال محدودا إل أن المجموع ة ترحب بشدة بكل

تفاعل قائم على أساس التفاهم والتعاون المتبادلين .ويتمثل أحد نماذج التفاعل والعمل المشترك في العلقة مع
بع ض المؤسسا ت الت ي ترعاها وزارة الثق افة .وع لى س بيل المثال ،فق د قام ت مكتبة القاه رة الكبرى مشكورة
باستضافة مؤتمر لملتقى المرأة والذاكرة لتكريم إحدى الرمو ز النسوية .وفي حين أن ذلك ربما لم يكن على
أجندة المكتبة ،ف ق د كانت ال ستجابة إي جابية للغاي ة فور تقديم الطلب .ولعله م ن المهم بمكان عدم إهما ل مثل
تلك الفرص للتعاون و الستفادة الق صو ى منها .كما وجدت ا لمجموع ة أيضا ا ستج ابة قوي ة م ن الصحافة
لدعوتها .ومن طبائع المور أن مجالت الهتمام أ و التأكيد لن تكون دائما متماثلة ،إل أن الوق ت قد حان
لكتساب الصحافة كحليف قيم .إن ذلك المر تتفق عليه أغلب المنظمات ،إل أنها تواجه بعض المشكلت في
ممارسته.
ينظم ملتقى المرأة والذاكرة ما يمكن تسميته ندوات توعية ،وإن كانت تختلف عن تلك التي تنظمها المنظمات
ذات ا لتوج ه الخدمي .ف ي ك ل شه ر تتم دعوة متحدث /متحدثة خا رجي/خ ارجية أو إحدى عضوا ت الملتقى
للحديث حول موضوعات متنوعة .وقد تضمنت الندوات التي تم تنظيمها بالفعل موضوعات مثل "مقارنة بين
منهج ا لتشري ع ف ي الس لم وفي القانون الو ضعي النجليزي" (بحضور  40ش خص)" ،ال حواديت ا لشعبية
ا لعربية م ن وجه ة نظر المرأة" (بحضور  80شخص)" ،مق ارن ة بين الح رك ة النسا ئية ف ي مصر وا لهند"
(بحضور  30شخص)" ،عرض لمشروع مسرحية نسائية" (بحضور  70شخص) .وشهد مؤتمر تكريم ملك
حفني ناصف العدد الكبر من الحضور حيث حضر  200شخص على مدى يومين.
بخلف ه ذه الندوات ،فإن ملتقى المرأة و الذاكرة لديه عدة مشروعات ،وت قوم كل ع ضوة بالعم ل في أ حد هذه
المشروع ات أو تتولى مسئوليته .وبهذه ا لطريق ة تشع ر كل و احدة بامتلكها لعمله ا وتست طيع ف ي الوق ت ذاته
التفاعل مع المشروعات الخرى الجاري العمل بها بطريقة إيجابية .ويسمح ذلك لهن بتجنب الحالة التي يسهم
فيها بعض العضاء أكثر من غيرهم.

المشكلت التي تواجهها

بسبب تفرد هذه المجموعة وتميز عملها في السياق العربي ،فإنهن ل يشكلن جزءا من شبكة أوسع محليا أو
إقليميا .وف ي حي ن أنهن كن يوددن ذلك ،فإن غياب م ث ل تلك الشبك ة ه و أحد أعرا ض المشكلة الكبر ا لتي
توا جه هذا النوع م ن العم ل ف ي المنطقة .إن عم ل ملتقى الم رأة والذاكرة جديد عل ى المنطق ة ،وه و يتسم
با لتخصص إ لى ح د كبير .ويقتضي الوض ع المثل وجود مزيد م ن المنظمات تشتغ ل على مكون التنمية
الثقافية.
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وبالنسبة لقضية الفقر ،ففي حين أن تزايد حدة الفقر في مصر يمثل مشكلة لسباب بديهية ،فإنه أيضا يؤثر
مباش رة على عم ل ملتقى المرأة والذاكرة وطموح اته بطرق عدة .ولم ا كان ت أنشطة المجال ا لثقافي تحتاج
دوم ا للدع م من ج ان ب حكوم ة قوية وم جتمع م دني فعا ل ونشي ط ،فإنه يكون مقدرا أن يعاني هذا المج ال من
المشاكل في مجتمع فقير .ومن ثم فقد يظل الهتمام بالنشطة والحداث الثقافية محصورا في أقلية محدودة،
بحي ث تبقى ه ذه النشط ة والحداث بمعزل عن الت أثير على القطاعات ا لواس عة من الجمهور .ومن شأن هذا
ا لوض ع أيضا أن يجع ل من ا لصع ب على ملتقى المر أة والذاكرة كما عل ى غيره من المنظمات ضمان
الستمرارية على المدى الطويل.

رؤية مستقبلية

يأمل ا لملتق ى ف ي نهاية المطاف أن يرى تغييرا ف ي نظرة المجتم ع السلبية تجا ه دور المرأة في ا لمجتمع
والنماط الثقافية التي تكبل قدرات النساء .ول تقتصر هذه الرؤية على النساء وحدهن ،بل يأمل الملتقى أن
يرى تغييرا أوسع ف ي النماذج النمطية للنساء والر جال معا .وعل ى صعيد السياسة الحكومية ،تود المجموعة
أن ترى مزيدا من وضع النساء في قلب الصورة عوضا عن استبعادهن .إل أن المجموعة ليس لديها شكوى
فيما يتصل بتأثير السياسة الحكومية على عملها.
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الهيئة القبطية النجيلية للخدمات الجتماعية

النشأة
تأسست الهيئة عام  1952بمبادرة من القس د .صموئيل حبيب وعملت في البداية في قرية حرز مركز أبو
قرقاص بالمنيا في مجال محو المية وتعليم الكبار .بدءا من عام  1954بدأت تتوسع في أنشطتها التعليمية
الموجهة للمرأة عن طريق القتصاد المنزلي ومع الرجل عن طريق النشطة الزراعية.
ومن ناحية الموقع ،فقد استمر نشاط الهيئة حتى الستينات متمركزا جنوب المنيا ثم بدأت تنتشر بعد ذلك شمال
ا لمني ا وم ن جهة ا لجنوب حتى أ سيوط .كم ا بدأ نشاطه ا يمتد إلى الق اهرة في ال سبعينات .وق د استمت
ا لمجتمعات الت ي توجهت إ ليها الهيئة ب الطاب ع الريف ي ،على أنها مدت نشا طها إل ى المناطق الح ضرية عندما
بدأت ف ي العمل بالقاه رة في ال سبعينات ،كما بدأ ط اب ع الكثير م ن مراكزه ا يتأثر ب الطابع الحضري وظهور
العشوائيات مع امتداد البناء في المناطق الحضرية على حساب الزراعات.
ويجدر الش ارة هنا إلى أن الهيئة لي ست منظمة خ اص ة للمرأة ب ل ه ي منظم ة تتوج ه بأنشطته ا نح و مجمل
المجتمع ولكنها رأت في السنوات الخيرة أهمية التوجه إلى المرأة بصفة خاصة فأسست أحد برامجها لليفاء
بهذا الغرض.
اتخذت المنظمة شكل التنظيم "غير الرسمي" قبل صدور قانون رقم  32الذي بدأ العمل به في عام .1964
وك ان الق س ص موئيل ح بيب ه و مؤسس الهيئة ومديرها ا لعام حتى ذلك ال حين .بعد إشهار الهيئة ر س ميا ،تم
تشكيل مجلس إدارة بالنتخاب وظل القس صموئيل حبيب هو المدير العام للهيئة إلى أن توفى منذ عامين.

الرؤية

تميزت الهيئة بمح اولة التوجه إل ى التأثير في الثق افة ا لعامة لل جمهور ومكافح ة المية .وكان ت مكافح ة المية
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مصاحبة لتكوين نوادي للقراءة مما يعكس أن الساس في هذا النشاط لم يكن تعليمي فقط بل كان ثقافي يتطلع
إلى تغيير المفاهيم السائدة .ومنذ البداية عمل القس صموئيل حبيب على مواجهة العادات الضارة مثل الختان
 فكتب مق الة في أوا خر عام  1959عن ا لختان وأهمية مح اربة هذه العادة .وتنظر الهيئة إلى المرأة علىإنها كائن كامل الهلية يجب أن يتحقق في المجتمع وأن النظرة الدونية للمرأة الموجودةفي مجتمعنا تحول دون
ذلك.
كما ترى أن من أصعب المشاكل التي تؤثر على وضع المرأة في المجتمع تتمثل في الثقافة العامة السائدة التي
تر سخ هذا المفهوم ا لدوني للمرأة .وترى الهيئة أن التصدي لهذه ا لقضية يكون عن ط ريق الت أثي ر ف ي ثقافة
ا لمجتمع ،أي ا لتأثير في العادات والتقا ليد ،إ ضافة إ لى تمكين المرأة اقتصاديا .ويت م ذلك عن ط ري ق تعليم
ا لمرأة كيف تكون مكتفية ذاتيا وتعليمها مهارات مثل التف صيل عل ى سبيل المثال .أما في مرحلة لح قة ،فقد
رأت الهيئة أنه يجب إدخال مناهج علمية لهذا المكون له جوانب ثقافية وتعليم المهارات سواء كانت تقليدية أو
غير تقليدية.
أما فيما يتعلق بعلقة الهيئة بالجهزة الحكومية ،فإنها تتبنى رؤية مفادها أن هناك شراكة بينها وبين المجتمع
المحلي من ناحية وبينها وبين الحكومة من ناحية أخرى من أجل تحقيق التنمية.

الهداف

ترك ز عمل الهيئة على محا ربة عادة ختان الناث في المجتمعات المحلية بالض افة إلى محا ربة الدخلة البلدي
وكان ذلك في الخمسينيات.

النشطة

تتضمن أنشطة الهيئة ع ق د الندوات في المجال ت الربع ة التي ت عمل به ا وهي :ا لتعلي م ،الصح ة ،التنمية
القتصادية ،التنمية الزراعية والبيئية .ويتوقف عدد الحاضرين لهذه الندوات وفقا لهداف الندوة إذ يتراوح ما
بين  30مشارك  -لو كان ت ندوة للتوعية  -إلى  150-100مشارك ل و كان ت الندوة دعائية .وت ستعين
الهيئة بمحاضرين خارجيين عند اللزوم ،أي عند مناقشة موضوعات متخصصة.
كما تنتمي الهيئة إلى عدد من التكوينات مثل مجموعة مناهضة ختان الناث ولجنة مكافحة المية المكونة من
كاريتاس وجمعية الصعيد للتربية والتنمية .كما اشتركت الهيئة مؤخرا في لجنة على المستوى العربي حول
"الستخدام المستديم للراضي الزراعية".

الممارسات

تترجم ر ؤية الهيئة ف ي أنشط ة تتسم بالم شارك ة بين كل الطراف  -أي الهيئة و المجتمع المحلي والجهات
الرسمية  -في المشاريع التي يتم التخطيط لها وتنفيذها في المناطق المختلفة .ففي لجنة البلد على سبيل المثال
تحرص الهيئة عل ى تمثيل اللجان ا لمحلية والمجال س الشعبية والقيادات المح لي ة وبعض المؤ سسات ا لرسمية،
حتى تشارك كل هذه الطراف في التخطيط وإزالة أي مشاكل قد تحدث.
وفي مجالت خ اص ة على المستوى الق ومي تحرص الهيئة على التعاون مع الجهز ة الحكومي ة المتخصصة،
ففي مجال الصحة النجابية هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومع الوحدات الصحية ،وعلى مستوى
التعليم هناك بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار.
ول يمكن الجزم ب نسب ة مائة ف ي المائة بأنه ل يو جد تدخ ل من الجها ت الممولة ف ي تحديد النشطة ومجالت
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ا لعم ل ،ولكن الهيئة تختا ر بصف ة عامة مج الت عمله ا وتتعام ل مع أي طرف عل ى أساس مبدأ الشر اكة
والحوار.

ملحظات واستنتاجات مبدئية
– رغم أن معظم الحالت التي تم دراستها تحمل في اسمها "المرأة" أو ما يشير إلى ذلك  -مثل
السرة  -فإن أنشطتها ل تتوجه بالضرورة نحو المرأة ،بل لوحظ في بعض الحالت عدم
وجود توجه عمدي للنساء.
– لوحظ أيضا كثرة استخدام مصطلحات دخلت مؤخرا على قاموس العمل الهلي بفعل
التعرض للمؤتمرات الدولية والحتكاك بالممولين الجانب .غير أن هذا الستخدام ل
يعني بالضرورة فهم أبعاد المصطلح .ويتضح ذلك في التناقض  -في بعض الحيان -
ما بين رؤية المنظمة والنشطة التي تقوم بها .كما أن العديد من المنظمات موضع البحث
ل تستوعب مفهوم تعزيز قدرات المرأة ،وبالتالي تكون أنشطتها أقرب إلى الجانب
الخدمي/الخيري .ورغم ذلك فإن ترديد هذه المفاهيم أمر هام في حد ذاته ويستدعي
التدخل الواعي لتأصيل تلك المفاهيم والمبادئ.
– كذلك لوحظ إدراج بعض النشطة التي لم تكن مدرجة فيما قبل في عمل الجمعيات النسائية،
مثل مناهضة ختان الناث ومناهضة تأنيث الفقر والنشطة البيئية .ويمكن القول هنا أن
دخول هذه النشطة على جدول أعمال هذه المنظمات قد جاء نتيجة لتزايد الحتكاك بتناول
جهات أخرى من العالم ول سيما الغرب ،وذلك من خلل المؤتمرات الدولية ومن خلل
الممول الجنبي ومن خلل الخطاب الجديد الذي بدأت تصدره الدوائر الرسمية ،خاصة
بعد مؤتمر بكين .كما أعطى عدد كبير من المنظمات المبحوثة أهمية خاصة للقوانين
سواء من حيث العمل على تغييرها أو من حيث التوعية بها مع الجمهور المستهدف وهو
اتجاه برز بشكل خاص مع التحضير لمؤتمر بكين وما بعده حيث أصبح النشاط القانوني
يمثل محورا رئيسيا في النشطة التوعوية للجمعيات وهو تجاوز لنماط التوعية الولى
والتي كانت تقتصر على التوعية الصحية ومحو المية البجدية.
– بالضافة إلى ما تقدم ،شعرت الباحثات بأن هناك صعوبة لدى معظم الجمعيات في تحديد
الرؤية كمفهوم ،مما قد يشير إلى أنها لم تأتي على أجندة خاصة بها بل جاءت استجابة
لسياسات إما رسمية أم مرتبطة بأولويات جهات التمويل .ويلحظ هنا أن ثمان حالت
من أصل عشرة حالت تتلقى تمويل أجنبيا بينما تلقت إحدى الحالتين الباقيتين تمويل على
مشروع محدد ،أما الجمعية الخرى فإنها تتلقى تمويل من الوزارة إلى جانب تبرعات
الهالي.
– بعض الجمعيات التي تعمل تحت مظلة الشئون الجتماعية أقرت بوجود مشاكل من تدخل
الجهة الدارية في أعمالها ،لكنها أيضا أكدت على أهمية العمل مع الجهات الرسمية
والحتفاظ بقنوات اتصال من أجل تسهيل عمل الجمعية .هذا وقد عبرت إحدى الجمعيات
عن عدم قلقها من تدخل الشئون في عملها أو ارتباطها بها بعلقة رعائية وذلك بقولها
"لننا ل نتكلم إل في المفروض نتكلم فيه" .وعموما كانت الجمعيات متحفظة في الحديث
عن التدخل الداري وإن كان قد ظهر أحيانا  -بطريقة ل شعورية  -في التداخل ما بين
الوظائف في الجهاز الداري وعضوية الجمعية.
– رغم ما رددته معظم الحالت عن الديمقراطية الداخلية في اتخاذ القرارات وعن استقرار
المنظمات بغض النظر عن الفراد ،فإن الباحثات قد استشعرن أن هناك فجوة ما بين
القول والفعل .وأبرز مثال على ذلك أنه برغم توجيه السئلة إلى رئيسة جمعية الدفاع
عن حقوق المرأة بالعريش ،فإن نائب الرئيسة هو الذي أصر للجابة على السئلة
ولجراء الحوار وتحديد ما يقال وما ل يقال .كما لوحظ أن الجمعيات التي تمارس قدر
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عالي من الديمقراطية الداخلية قد تواجه مشاكل في آليات صنع القرار .وهناك منظمة
واحدة ذكرت تداول السلطة كأحد الليات اليجابية لضمان الديمقراطية الداخلية.
– إن مسألة الندراج في شبكات ما زالت تحتاج إلى كثير من التطوير ،إذ يلحظ أن معظم
الحالت المبحوثة قد اندرجت في شبكة اليونيسيف ،أي في شبكة لم تجيء نتيجة لرغبتها
وسعيها الخاص ،بل جاءت مبنية على دعوة من جهة خارجية ،فكرت وخططت ومولت
العمل .ونتساءل هنا ،لو لم تقم منظمة اليونيسيف بهذه المبادرة ،فهل كانت ستقوم
الجمعيات الهلية بمبادرة من أسفل من أجل عمل جماعي؟ ولنا أيضا أن نراقب ماذا
سيحدث مستقبل بعد انتهاء المنحة المقدمة من المنظمة المذكورة وبالتالي انتفاء مصاريف
النتقال والقامة وما إلى ذلك ،ناهيك عن المخصصات لنجاز المشروعات والنشطة.
– بعض الجمعيات قد أبدى جهل بالقانون الجديد الذي سيحل محل قانون  32للجمعيات وهذا
القانون الجديد موضع نقاش واسع في الفترة الحالية .إل أن هناك البعض الخر من
الجمعيات الذي يعمل بطريقة نشيطة من أجل تطوير العمل الهلي في مصر ،ليس فقط
فيما يتعلق بالقانون بل فيما يتعدى هذا القانون وصول إلى تطوير المبادئ والمفاهيم
والليات .وقد اتفق مع هذا التجاه الخير المنظمات غير المسجلة في وزارة الشئون
الجتماعية.
– يمكن أيضا ملحظة أنه فيما عدا المنظمات التي تشكلت قصديا للدفاع عن حقوق المرأة،
والتي ل تتعدى ثلث منظمات ضمن العينة ،فإن كافة المنظمات الخرى تتناول
الموضوع في إطار الدوار المرسومة اجتماعيا للمرأة ،أي في أدوارها المتعلقة بالبنوة،
والمومة ،والزواج .وبالتالي ،فإن تناول المسألة من خلل أنشطة هذه المنظمات ل
تخرج عن كونها أنشطة إصلحية ل ترتقي إلى مرتبة العمل على تطوير قدرات النساء
المنتميات إلى مستويات اجتماعية متباينة ،كما أنها ما زالت ل تشكل البذرة الكافية لتوحيد
حركة نسائية واعية بمطالبها المستقلة.
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ملحق رقم  :1استبيان الجمعيات
 1اسم الجمعية:
 2سنة الشهار:
 3عنوان الجمعية:
 5رقم الهاتف:
 6رقم الفاكس:
 7اسم وصفة عضو الجمعية الذي يقوم بتعبئة الستمارة:

 8ما هي مصادر دعم الجمعية؟
دعم ذاتي
جمع تبرعات
أنشطة مدرة للدخل
دعم حكومي

دعم من جهات مانحة محلية

دعم من جهات مانحة أجنبية
أخرى تذكر
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 9من الذي بادر بتكوين هذه الجمعية؟ (توضع علمة صح أمام الجابة الصحيحة)
مبادرة فرد/أفراد
مبادرة جهة حكومية
فرع لمنظمة مركزية
فرع لمنظمة إقليمية
فرع لمنظمة دولية
أخرى تذكر

 10ما هو عدد أعضاء مجلس الدارة؟
إجمالي العدد
ذكور
إناث
 11ما هو عدد أعضاء الجمعية العمومية؟
إجمالي العدد
ذكور
إناث
 12ما هو عدد العاملين بأجر؟
إجمالي العدد
ذكور
إناث
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 13هل ما زال هناك أفراد مؤسسين؟
ل

نعم
في حالة الجابة بنعم أجب على السؤال رقم (
)14
 14كم عددهم؟

 15هل حدث انقطاع في حياة الجمعية؟
ل

نعم
في حالة الجابة بنعم أجب على السؤال رقم (
)16
 16متى؟

 17ما هي الفئة/الفئات المستهدفة من نشاط الجمعية؟
(إذا كان هناك أكثر من هدف يمكن وضع علمة صح أمام أكثر من إجابة)
نساء

رجال

أطفال

معوقين

أطفال شوارع

مسنين

مدمنين

مرضى

فنانين

مجموعات مهنية

أخرى تذكر
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 18لماذا تأسست هذه الجمعية؟

إذا كان هناك أكثر من سبب يمكن وضع علمة صح أمام أكثر من إجابة
 هدف خيري-

)تلبية احتياجات المجتمع المحيط (في حالة الجابة بعلمة صح يرجى تحديد هذه الحتياجات

 تقديم خدماتصحية
قانونية
قروض
دينية
توعي
ة
محو أمية

تعليم

دروس
تقوية
تعليم نظامي
تدريب مهني
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اقتصاد
منزلي
ترفيه

 تنفيذ سياساتتنظيم أسرة
محو أمية
إعادة توزيع السكان
أخرى تذكر

 مساعدة فئات خاصةأطفال شوارع
معوقين
مسنين
أحداث
أخرى تذكر

88

 دفاع اجتماعيحقوق إنسان
حقوق
المرأة
حقوق الطفل
حقوق اقتصادية
حقوق سياسية
أخرى تذكر

 قضاء وقت الفراغ التواجد في مجموعة -أخرى تذكر

 19هل استمرت الجمعية على نفس النشاط منذ تأسيسها؟
ل

نعم

في حالة الجابة بل يرجى الجابة على السؤال التالي؟

89

 20ما هي المبررات في تغيير مسار النشطة؟
ظهور احتياجات جديدة
فشل المنظمة في النشطة السابقة
تزايد الفقر
تغيير مجلس الدارة
تغيير /انسحاب بعض العضاء
إمكانية الحصول على دعم
إمكانية المشاركة في مؤتمرات دولية
أخرى تذكر

 21في حالة كون العضوية نسائية فقط يرجى الجابة على السؤال التالي:
ما هو السبب في ذلك؟
عدم الرغبة في الختلط
سهولة العمل مع نساء

سهولة إقناع الزوج بهذا العمل
أهمية القضايا النسائية
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أخرى تذكر

 22في حالة كون العضوية مختلطة يرجى الرد على السؤال التالي:
ما هو السبب في ذلك؟
لسهولة الحصول على ترخيص
لهمية العمل المشترك
لن مشاكل الرجال والنساء واحدة
أخرى تذكر

 23هل هناك رضاء على مستوى عمل المنظمة؟
ل

نعم

 24كيف تتأكد الجمعية من أنها تحقق هدفها؟
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 25ما هي أهم  3تحديات تواجهها الجمعية؟

 26ما هي أهم  3احتياجات للجمعية كي تحقق أهدافها بطريقة مرضية؟
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ملحق رقم 2

أسماء الجمعيات التي قامت بالرد على استبيان المرأة في المنظمات الهلية
 -1جمعية الشابات المسلمات بالمنصورة.
 -2جمعية النور والمل لرعاية المكفوفين فرع الدقهلية.
 -3لجنة النهوض بالمرأة نقابة المحامين مصر.
 -4الجمعية النسائية لتحسين الصحة  -طلخا.
 -5جمعية بورفؤاد لرعاية السرة والطفولة.
 -6جمعية النشاط النسائي بسمالوط.
 -7جمعية التنمية لرعاية بائعي أطعمة الشارع وحماية البيئة والمستهلك بالمني.
 -8الجمعية النسوية بمطاى.
 -9الهيئة القبطية النجيلية للخدمات الجتماعية.
 -10جمعية تنمية المرأة الريفية بفرشوط.
 -11الجمعية النسائية لتنمية المجتمع المحلى  -سيناء.
 -12ملتقى المرأة والذاكرة.
 -13مركز قضايا المرأة المصرية.
 -14مركز أوزوريس للتنمية الريفية وحماية البيئة  -أسوان.
 -15جمعية رعاية السرة بالسكندرية.
 -16جمعية كاريتاس مصر للتنمية.
 -17الجمعية المصرية للسكان والتنمية  -المعادى.
 -18جمعية السينمائيات المصريات.
 -19المركز المصري لحقوق المرأة.
 -20جمعية التدريب المهني والسر المنتجة بالسكندرية.
 -21جمعية السيدة اعتدال عبد الرحيم لرعاية الشابات المسلمات.
 -22جمعية النهضة لتنمية المرأة بالناصرية.
 -23جمعية الدفاع عن حقوق المرأة.
 -24جمعية محبي البيئة ( الجمعية الهلية لحماية البيئة ) شمال سيناء.
 -25جمعية تنمية المرأة.
 -26جمعية صديقات الكتاب المقدس  -دمنهور.
 -27الجمعية النسائية لرعاية السرة  -فاقوس.
 -28جمعية تنمية المجتمع المحلى والتدريب المهني للفتيات.
 -29جمعية التدريب المهني والسر المنتجة بالبحيرة.
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